
 

 
 ~ ŚWIĘTO FRANCJI W PARKU ~ 

~ FETE DE LA FRANCE ~ 
 

NIEDZIELA 9 LIPCA 2017 / LE DIMANCHE 9 JUILLET 2017 
  
 
 

FORMULARZ / FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Wszystkie ceny podane w formularzu są cenami netto 
Tous les prix mentionnés dans le formulaire sont hors taxe. 

 
 

I. DANE FIRMY / COORDONNEES DE LA SOCIETE 
 

Firma (nazwa do fakturowania) / Société (nom de la société à faire figurer sur la facture) : 
      
Adres / Adresse : 
       
Kod pocztowy / Code postal : 
      
Miasto / Ville : 
      
NIP :      
 
Osoba kontaktowa / Personne à contacter : 
         
Tel. / tél. : 
          
E-mail : 
      
 
Liczba pracowników / Effectif :       
 
Wysokość rocznych obrotów / CA annuel :       
 
Udział eksportu w obrotach rocznych / Part de l’export dans le CA :       % 
 
Branża działalności / Secteur d’activité :       
 
Opis działalności / Description de l’activité :       
 

 
Nazwa wystawcy na stoisku / Nom de l’exposant à afficher sur le stand :       

 
  



 

  
II. MOZLIWOŚCI UDZIAŁU / FORMULES DE PARTICIPATION 
 
Możliwości udziału / 
Formules de participation : 

Cena *MśP / 
Prix *PME 

Wybieram /Je 
choisis 

Stand  
 
Stand+modul rencontres 

900 € HT 
 
1500 € HT 

Tak / Oui  
 

Tak / Oui  
 

La TVA est de 23% 
Udział w grze miejskiej / Participation au jeu de ville: 
 

 Jesteśmy zainteresowani udziałem w grze miejskiej 
Nous souhaitons participer au jeu de ville 

 
III. DODATKOWE INFORMACJE / INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 
 
1) WAŻNE!!! / IMPORTANT!!! 
Sprzęt elektryczny wykorzystywany na stoisku i pobór mocy:       
Matériel electrique utilisé sur le stand et besoin en énergie :       
 
2) Zapotrzebowanie na identyfikatory dla ekipy na stoisku:       
Besoin en badges pour le personnel sur le stand :       
 
3) Zapotrzebowanie na przepustki dla samochodów dostawczych (niezbędne do wjazdu na 
teren parku):       
Besoin en pass-auto pour les voitures utilitaires (indispenssables pour accéder au parc) :       
 
4) Nazwa wystawcy do zamieszczenia na stoisku lub zakomunikowania na scenie / Nom de 
l’exposant à inscrire sur le stand ou bien à communiquer sur scene:       
 
5) Prosimy o przekazanie krótkiej informacji na temat Państwa firmy, która zostanie 
zakomunikowana przez konferansjera podczas « Święta Francji» zachęcając szeroką 
publiczność do odwiedzania Państwa stoiska:       
Veuillez nous faire part d’informations sur votre société, qui seront communiquées par 
l’animateur lors de la « Fête de la France » afin d’inviter le grand public à visiter votre stand: 
      
 
Podpisując niniejszy formularz potwierdzam fakt zapoznania się i akceptacji « Warunków 
udziału w Święcie Francji w Parku » / En signant ce formulaire, je certifie avoir pris 
connaissance et accepté les « Conditions de participation à la Fête de la France».  
 
.................................................                                           
Data / Date                                                                           Podpis / Signature                                                                            
 
................................................ 
Pieczątka firmy / Tampon de la société 


