
 

 

 
Organizatorem Warszawskiej Giełdy Kolekcjonerskiej jest KOLEKCJONUJEMY – Paweł Jankowski 

NIP: 5361730314, REGON: 368913741 
tel. 797-710-197, e-mail: gielda@kolekcjonujemy.com 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

WARSZAWA – 14 KWIETNIA 2018 R. 

 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………. 

Firma:   …………………………………………………………………………………………………. 

NIP:   …………………………………………………………………………………………………. 

Chcę otrzymać fakturę:  TAK  NIE 

DANE ADRESOWE: 

Miejscowość:     …………………………………………………………………………………………………. 

Ulica:     …………………………………………………………………………………………………. 

Nr domu/lokalu: …………………………………………………………………………………………………. 

DANE KONTAKTOWE: 

Nr telefonu:   …………………………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail:   …………………………………………………………………………………………………. 

SPRZEDAWANY ASORTYMENT: ………………………….……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

ZAMAWIAM: 

Stół wystawowy (150 cm x 75 cm) + krzesło, koszt 65,00 zł / sztukę. 

Liczba stołów: ………….  

Powierzchnię wystawową (200 cm x 300 cm), koszt 110,00 zł / plac. 

Liczba placów: ………….  

Miejsce parkingowe, koszt 25,00 zł / miejsce. 

Liczba miejsc: …………. 

Dodatkowy stół (150 cm x 75 cm), koszt 20,00 zł / sztukę. 

Liczba stołów: …………. 

Dodatkowe krzesło, koszt 5,00 zł / sztukę.  

Liczba krzeseł: …………. 

zgodnie z Regulaminem Warszawskiej Giełdy Kolekcjonerskiej stanowiącym Załącznik do 

niniejszego Zgłoszenia. 

 

 

 

 

………………………………………… 
(data i podpis) 

 

 

1. Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać e-mailem lub pocztą tradycyjną. 

2. Po otrzymaniu formularza prześlemy Państwu wstępne potwierdzenie rezerwacji oraz numer konta 

bankowego, na który należy dokonać wpłaty.  
3. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymacie Państwo potwierdzenie rezerwacji oraz dowód wpłaty lub fakturę. 



 

 

 
Organizatorem Warszawskiej Giełdy Kolekcjonerskiej jest KOLEKCJONUJEMY – Paweł Jankowski 

NIP: 5361730314, REGON: 368913741 
tel. 797-710-197, e-mail: gielda@kolekcjonujemy.com 

 

REGULAMIN WARSZAWSKIEJ GIEŁDY KOLEKCJONERSKIEJ 

WARSZAWA – 14 KWIETNIA 2018 R. 

 

1. Organizatorem Warszawskiej Giełdy Kolekcjonerskiej (zwanej dalej Giełdą) jest 

KOLEKCJONUJEMY – Paweł Jankowski, NIP: 5361730314, REGON: 368913741. 

2. Giełda odbywa się w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Dzielnicy Bielany (ul. Lindego 

20, 02-952 Warszawa), w dniu 14 kwietnia 2018 r. (sobota), w godzinach 10:00-16:00. 

3. Wstęp na Giełdę odbywa się na podstawie biletu wstępu (wg cennika zamieszczonego na 

stronie internetowej Giełdy). 

4. Na terenie Giełdy obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów 

alkoholowych.  

5. Prowadzenie akcji reklamowych na terenie Giełdy wymaga uzyskania wcześniejszej 

zgody Organizatora. 

6. Zabrania się tzw. sprzedaży „z ręki” bez wcześniejszego wykupienia stanowiska 

handlowego. 

7. Rezerwacji stanowiska handlowego Wystawca dokonuje poprzez formularz zgłoszeniowy 

dostępny na stronie internetowej Giełdy. 

8. Opłata za udostępnienie stanowiska handlowego pobierana jest jednorazowo 

(wg cennika zamieszczonego na stronie internetowej Giełdy). 

9. Wystawca zobowiązany jest do zajęcia i przygotowania stoiska w dniu 14 kwietnia 

2018 r. w godzinach 8:00-10:00.  

10. Wystawca zobowiązany jest do uczestnictwa w pełnych godzinach trwania Giełdy 

tj. w dniu 14 kwietnia 2018 r. w godzinach 10:00-16:00.   

11. Wystawca zobowiązany jest do demontażu stoiska do godziny 18:00 w dniu 14 kwietnia 

2018 r. 

12. Ze względu na tematyczny charakter imprezy organizator zastrzega sobie prawo 

do wyboru Wystawców oraz sprzedawanego asortymentu. 

13. Miejsce dla Wystawcy wyznacza Organizator w porozumieniu z Wystawcą. 

14. Wystawca zobowiązuje się nie prowadzić handlu przedmiotami prawnie zakazanymi, 

pochodzącymi z kradzieży lub o symbolice prawnie zabronionej. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za pochodzenie i legalność wystawianych eksponatów, ich jakość 

i autentyczność. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników 

Giełdy i osoby trzecie w tym za uszkodzenia czy utratę mienia wystawców i uczestników 

Giełdy. Wystawcy zobowiązani są zabezpieczyć wnoszone przez siebie mienie przed 

uszkodzeniem i utratą we własnym zakresie. 


