
Zg∏oszenie uczestnictwa
PODWYSTAWCY
Application Co-exhibitor

15-18 luty 2008
Nowe Tereny Targowe
w Monachium

Prosimy o dok∏adne wype∏nienie niniejszego formularza i odes∏anie go pocztà na adres: Messe München GmbH, Messegelände, 81823 München, Niemcy
lub przes∏anie faksem: (+ 49 89) 949-20189
35. Mi´dzynarodowe Targi Wyrobów Zegarmistrzowskich, Bi˝uterii, Kamieni Szlachetnych, Pere∏ oraz Technologii, tel. (+49 89) 949-11398, info@inhorgenta.de, www.inhorgenta.com

Formularz ten s∏u˝y wy∏àcznie do rejestracji podwystawców!
Please use this form only to register co-exhibitors!

Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ: 15 lipca 2007
Application deadline: July 15, 2007

Wystawca g∏ówny / Main exhibitor

Podwystawca 1 / Co-exhibitor 1

Podwystawca 2 / Co-exhibitor 2

Osoba do kontaktu 1 / Contact person 1

Rejestracja / Registration
Prosimy wype∏niç dla podwystawców/ firm dodatkowo reprezentowanych na stoisku
Please complete for co-exhibitors/additionally represented companiesNazwa firmy

Company

Nazwa firmy
Company

Ulica/ skrytka
pocztowa
Street/ P.O. Box

Kod pocztowy
Postal code

Pani (Ms.)
Pan (Mr.)

Faks
Fax

Kraj
Country

Tel. z nr kierunko-
wym i nr wew.
Tel. w/area code
and extension

E-mail
E-Mail

Ulica/ skrytka
pocztowa
Street/ P.O. Box

Kraj
Country

Tel. z nr kierunko-
wym i nr wew.
Tel. w/area code
and extension

E-mail
E-Mail

Miasto
City

Rejestracja / Registering 1        2       3         podwystawców / co-exhibitors

Tytu∏ naukowy (Title)        Imi´ (First name) Nazwisko (Last name)

Osoba do kontaktu 2 / Contact person 2

Nazwa firmy
Company

Kod pocztowy
Postal code

Pani (Ms.)
Pan (Mr.)

Faks
Fax

Miasto
City

Tytu∏ naukowy (Title)        Imi´ (First name) Nazwisko (Last name)

Podwystawca 3 / Co-exhibitor 3
Ulica/ skrytka
pocztowa
Street/ P.O. Box

Kraj
Country

Tel. z nr kierunko-
wym i nr wew.
Tel. w/area code
and extension

E-mail
E-Mail

Osoba do kontaktu 3 / Contact person 3

Nazwa firmy
Company

Kod pocztowy
Postal code

Miejsce/Data
Location/Date

Pani (Ms.)
Pan (Mr.)

Faks
Fax

Miasto
City

Tytu∏ naukowy (Title)        Imi´ (First name) Nazwisko (Last name)

Prosimy o zapoznanie si´ z Warunkami Uczestnictwa A i B (Terms of Participation A and B) oraz Wytycznymi Technicznymi (Technical Guidelines). Podpisujàc niniejsze zg∏oszenie, osoba ni˝ej podpisana
akceptuje Warunki Uczestnictwa A i B oraz Wytyczne Techniczne, a tak˝e uznaje je za prawnie wià˝àce. Wszystkie osoby dokonujàce zg∏oszenia w imieniu osób trzecich ponoszà bezpoÊrednià
odpowiedzialnoÊç w zakresie spe∏nienia wymogów Targów Monachijskich (Messe München GmbH - MMG) dotyczàcych powy˝szych targów.

Pieczàtka firmy i podpis osoby upowa˝nionej do reprezentowania firmy
Company stamp and legally binding signature



Wszystkie podane ni˝ej ceny sà cenami netto. Nale˝y do nich doliczyç podatek VAT (VAT
obowiàzujàcy na terenie Niemiec).

B 1 Zg∏oszenie uczestnictwa (por. Ogólne Warunki Uczestnictwa 
- General Terms of Participation, A 1)

Termin zg∏oszeƒ up∏ywa 15 lipca 2007.

B 2 Dopuszczenie do udzia∏u w targach (por. jw., A 2)
Do ekspozycji/udzia∏u w targach dopuszcza si´ wy∏àcznie:
a) eksponaty odpowiadajàce kategoriom z wykazu produktów za∏àczonego do formularza

zg∏oszenia uczestnictwa w targach, które sà szczegó∏owo wymienione z nazwy i rodzaju 
w w/w formularzu.

b) wystawców, którzy spe∏niajà nast´pujàce kryteria: krajowy lub zagraniczny producent
eksponatów prezentowanych na targach oraz przedsi´biorstwa legitymujàce si´ pisemnym
upowa˝nieniem producenta do wystawiania jego wyrobów.

O przyj´ciu zg∏oszenia uczestnictwa decyduje Organizator. Organizatorzy stoisk narodowych nie
sà uznawani za wystawców w rozumieniu Szczegó∏owych Warunków Uczestnictwa.

B 3 Podwystawcy i przedsi´biorstwa dodatkowo
reprezentowane na stoisku (por. jw., A1/2/4)

Za ka˝dego podwystawc´ lub przedsi´biorstwo dodatkowo reprezentowane na stoisku
obowiàzuje op∏ata w wysokoÊci 225 EUR.

B 4 Op∏aty za uczestnictwo, przedp∏ata za us∏ugi (por. jw., A 7)
Op∏ata zg∏oszeniowa: 225 EUR za wystawc´.
Minimalna wielkoÊç stoiska – 12m2

Op∏aty za uczestnictwo i najem powierzchni wystawienniczej (za m2):
Stoisko szeregowe (otwarte z jednej strony) 175 EUR
Stoisko naro˝ne (otwarte z dwóch stron) 187 EUR
Stoisko czo∏owe (otwarte z trzech stron) 190 EUR
Stoisko wyspowe (otwarte z czterech stron) 193 EUR

Dodatkowy koszt: Stoisko modu∏owe Targów Monachijskich. Szczegó∏owe informacje na temat
dost´pnych rodzajów stoisk modu∏owych oraz ich cen zostanà przes∏ane pocztà.
– W przypadku stoisk pi´trowych, koszt powierzchni stoiska na pi´trze wynosi 50% standardowej
op∏aty za powierzchni´ wystawienniczà na parterze.
Op∏aty za uczestnictwo zawierajà zarówno najem powierzchni wystawienniczej, jak równie˝
szerokà palet´ us∏ug dodatkowych oferowanych przez Organizatora, np. konsultacje w zakresie
planowanej prezentacji na targach, us∏ugi PR, wsparcie techniczne i organizacyjne oraz
bezp∏atne korzystanie ze Êrodków komunikacji miejskiej w Monachium oznaczonych symbolem
MVV (Münchner Verkehrsverbund) za okazaniem przez Wystawc´ wejÊciówki dla wystawców
(exhibitor pass), od dnia poprzedzajàcego targi do dnia nast´pnego po ich zakoƒczeniu.
Niemieckie Zrzeszenie Przemys∏u Targowego (AUMA) pobiera op∏at´ w wysokoÊci 0,60 EUR
od ka˝dego m2 powierzchni wystawienniczej wynaj´tej przez Wystawc´. Kwot´ t´ pobiera od
Wystawcy Organizator, który nast´pnie przekazuje jà bezpoÊrednio do AUMA.
Przedp∏ata za us∏ugi zamawiane u Organizatora (por. jw., A 7) wynosi 10 EUR netto
za m2 wynaj´tej powierzchni wystawienniczej.

B 5 Warunki p∏atnoÊci (por. jw., A 7)
P∏atnoÊci nale˝y dokonaç w terminie podanym w zawiadomieniu o przyj´ciu zg∏oszenia oraz na
fakturze. Uiszczenie pe∏nej kwoty podanej na fakturze przed targami jest warunkiem
dopuszczenia do zaj´cia stoiska, umieszczenia wpisu w katalogu wystawców oraz wydania tzw.
wejÊciówek roboczych dla ekipy zabudowujàcej stoisko (setup/dismantling pass) i wejÊciówek
dla wystawców (exhibitor pass) dla personelu stoiska na okres trwania targów.
Wszystkie nale˝noÊci wynikajàce z wszelkich faktur zwiàzanych z targami i wystawionych przez
Organizatora nale˝y uiÊciç przelewem w euro, bez jakichkolwiek potràceƒ bàdê op∏at
dodatkowych, na jeden z rachunków bankowych podanych na odnoÊnej fakturze, 
z zaznaczeniem numeru klienta.

B 6 Terminy monta˝u i demonta˝u stoisk (por. jw., A 14)
Monta˝ stoisk: Terminy 
(Organizator zastrzega sobie mo˝liwoÊç zmiany terminów monta˝u i demonta˝u)

od 8 lutego 2008 od godz. 7.00
do 12 lutego 2008 do godz. 22.00
13 lutego 2008, w godz. 7.00 - 22.00
14 lutego 2008, w godz. 7.00 - 19.00

Stoiska modu∏owe Targów Monachijskich b´dà gotowe do odbioru dn. 13 lutego 2008 od godz. 7.00

W ostatnim dniu zabudowy, 14 lutego 2008, monta˝ stoisk musi zakoƒczyç si´ najpóêniej do
godz. 19.00. Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa przesuni´cie tego terminu nie jest mo˝liwe.
Demonta˝ ekspozycji po targach powinien zakoƒczyç si´ w czwartek, dn. 21 lutego 2008 
do godz. 18.00. 

B 7 Projekt i wyposa˝enie stoiska
Maksymalna wysokoÊç stoiska dost´pna w celach zabudowy oraz reklamy wynosi 6 m. Âcianki
dzia∏owe stawiane przez Organizatora majà wysokoÊç 2,5 m. W przypadku zabudowy
przekraczajàcej wysokoÊç 3 m konieczna jest wyraêna zgoda Organizatora. Organizator
zapewnia Êcianki dzia∏owe w przypadku wczeÊniejszego ich zamówienia przez Wystawc´, 
a tak˝e w przypadku braku tego zamówienia, w sytuacji gdy system zabudowy w∏asnej
Wystawcy nie przewiduje zastosowania takich Êcianek. W tym ostatnim przypadku Organizator
jest uprawniony do monta˝u na stoisku Wystawcy Êcianek dzia∏owych i obcià˝enia go
nale˝noÊcià wynikajàcà z tego tytu∏u.
Wystawca nie mo˝e modyfikowaç Êcianek dzia∏owych zapewnianych przez Organizatora.
Malowanie, tapetowanie i oklejanie ich mo˝e byç wykonane tylko przez autoryzowanych
podwykonawców Organizatora. Gwoêdzie mo˝na wbijaç wy∏àcznie we wbudowane listwy
s∏u˝àce do tego celu. Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa surowo zabrania si´ u˝ywania pinezek. 
W celu usprawnienia dalszych przygotowaƒ do targów Wystawcy otrzymujà w odpowiednim
terminie tzw. ksià˝k´ serwisowà zawierajàcà wykaz wszystkich dost´pnych u Organizatora us∏ug
(Exhibitors’ Service Booklet). Wystawcy zamawiajàcy u Organizatora stoiska modu∏owe
otrzymajà dodatkowo równie˝ materia∏y dotyczàce stoisk modu∏owych.

B 8 Us∏ugi techniczne
Zamówienia na pod∏àczenie elektrycznoÊci, wody i telefonu b´dà realizowane jedynie pod
warunkiem ich terminowego z∏o˝enia na odpowiednich formularzach zamówienia przes∏anych
przez Organizatora.
Dok∏adne warunki dostawy i ceny tych us∏ug podane sà na tych formularzach.

B 9 Zastosowanie sprz´tu specjalistycznego
U˝ycie dêwigów, wózków wid∏owych i platform roboczych jest dozwolone wy∏àcznie 
w przypadku, gdy prace z u˝yciem takiego sprz´tu sà wykonywane przez autoryzowanych
podwykonawców Organizatora. W szczególnych przypadkach nale˝y uzyskaç pozwolenie od
dzia∏u technicznego Organizatora (Technical Exhibition Services Division).

B 10 Przepisy dot. sprzeda˝y podczas targów
Podczas targów obowiàzuje ca∏kowity zakaz sprzeda˝y bezpoÊredniej, w wyniku której
nast´puje przekazanie towaru nabywcy na stoisku. Publiczne prezentowanie cen sprzeda˝y jest
niedozwolone. Zgodnie z § 64 przepisów handlowych (GewO), dozwolona jest wy∏àcznie
sprzeda˝ poÊrednikom handlowym, sklepom lub hurtowniom. W przypadku udowodnionego
naruszenia tego przepisu, Organizator jest uprawniony do zamkni´cia stoiska.

B 11 Katalog - Internet - Elektroniczny system informacyjny
dla zwiedzajàcych

Organizator targów wydaje oficjalny katalog wystawców. Wszyscy Wystawcy i Podwystawcy
zostanà umieszczeni w nim, w ramach obowiàzkowego wpisu podstawowego, w alfabetycznym
wykazie wystawców oraz w wykazie produktów, w internetowym spisie wystawców na stronie
targów oraz w elektronicznym systemie informacji dost´pnym dla odwiedzajàcych na terenie
targów.
Wpis podstawowy sk∏ada si´ z wpisu w alfabetycznym wykazie wystawców o maksymalnej
d∏ugoÊci trzech linijek oraz z wpisu o d∏ugoÊci jednej linijki pod jednà z grup towarowych 
w wykazie produktów. Dodatkowe wpisy mo˝na umieÊciç w katalogu za dodatkowà op∏atà.
Pozosta∏e warianty wpisu i reklamy oraz ich ceny znajdujà si´ na formularzach zamówieƒ do
katalogu, które zostanà przes∏ane Wystawcy przez oficjalnego wydawc´ katalogu
upowa˝nionego w tym zakresie przez Organizatora. Faktur´ za wpis podstawowy i wszelkie
wpisy dodatkowe wystawia Organizator.
Organizator nie ponosi odpowiedzialnoÊci za poprawnoÊç i kompletnoÊç opublikowanych
informacji.
Wystawca (tak˝e podwystawca, firma reprezentowana na stoisku wystawcy oraz firmy
uczestniczàce w prezentacji na stoisku wspólnym / narodowym) jest odpowiedzialny za zgodne
z obowiàzujàcymi przepisami prawnymi, zw∏aszcza przepisami dotyczàcymi nieuczciwej
konkurencji, przygotowanie og∏oszenia reklamowego umieszczanego przez Organizatora na
zlecenie Wystawcy w oficjalnym katalogu wystawców, internetowym spisie wystawców na
stronie targów oraz w elektronicznym systemie informacji dost´pnym dla odwiedzajàcych na
terenie targów. W przypadku, gdy jakiekolwiek osoby trzecie wystàpià z roszczeniem przeciwko
Organizatorowi (Messe München GmbH) dotyczàcym niezgodnoÊci zamieszczonego przez
Organizatora na zlecenie Wystawcy og∏oszenia z obowiàzujàcymi w tym zakresie przepisami
prawnymi, zw∏aszcza przepisami dotyczàcymi nieuczciwej konkurencji, og∏oszeniodawca ma
obowiàzek zwolniç Organizatora ze wszystkich zwiàzanych z tym faktem roszczeƒ, w∏àczajàc 
w to koszty post´powania sàdowego oraz koszty us∏ug prawniczych. To samo dotyczy wpisów
zamieszczanych przez Wystawc´ w oficjalnym katalogu wystawców, internetowym spisie
wystawców na stronie targów oraz w elektronicznym systemie informacji dost´pnym dla
odwiedzajàcych na terenie targów.

B 12 WejÊciówki dla wystawców (exhibitor pass) i tzw.
wejÊciówki robocze na okres zabudowy i demonta˝u
stoisk (setup/dismantling pass) (por. jw., A 13)

Ka˝dy Wystawca posiadajàcy stoisko o powierzchni od 12 m2 do 20 m2 otrzymuje 
3 bezp∏atne wejÊciówki dla wystawców (exhibitor pass) dla personelu stoiska na okres
trwania targów oraz 5 tzw. wejÊciówek roboczych na okres monta˝u i demonta˝u stoisk
(setup/dismantling pass). Za ka˝de dodatkowe 10 m2 powierzchni przys∏uguje dodatkowa
bezp∏atna wejÊciówka dla wystawcy (exhibitor pass). Przy stoiskach powy˝ej 101 m2,
dodatkowa bezp∏atna wejÊciówka dla wystawcy (exhibitor pass) przys∏uguje za ka˝de
dodatkowe 20 m2. Liczba wejÊciówek dla wystawców (exhibitor pass) nie ulega
zwi´kszeniu ze wzgl´du na podwystawców lub przedsi´biorstwa dodatkowo
reprezentowane na stoisku. Dodatkowe wejÊciówki dla wystawców (exhibitor pass) mo˝na
nabyç u Organizatora. WejÊciówki dla wystawców (exhibitor pass) oraz tzw. wejÊciówki
robocze na okres zabudowy i demonta˝u stoisku (setup/dismantling pass) przeznaczone
sà wy∏àcznie dla personelu stoiska lub ekipy zabudowujàcej i nie mogà byç przekazywane
osobom trzecim. Wystawca ma obowiàzek sporzàdziç list´ osób, którym zosta∏y
przekazane wszystkie wejÊciówki dla wystawców (exhibitor pass) lub tzw. wejÊciówki
robocze (setup/dismantling pass) uzyskane do Organizatora. Lista taka musi byç dost´pna
na stoisku przez ca∏y okres trwania targów i w dowolnym momencie przedstawiona na
˝yczenie Organizatora. Wystawca jest odpowiedzialny za niezgodne z przeznaczeniem
u˝ycie wejÊciówek dla wystawców (exhibitor pass) oraz tzw. wejÊciówek roboczych
(setup/dismantling pass), które otrzyma∏ od Organizatora.

B 13 Korespondencja
Od momentu przydzielenia stoisk Wystawcy b´dà informowani przez Organizatora za
poÊrednictwem odpowiedniej korespondencji o dalszych szczegó∏ach dotyczàcych
przygotowania i organizacji prezentacji na targach.

B 14 Zmiany
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i uzupe∏nieƒ w zakresie kwestii
technicznych i bezpieczeƒstwa.

Szczegó∏owe Warunki Uczestnictwa (B)
Special Terms of Participation (B)

Ostatnia aktualizacja: luty 2007

Nazwa targów:
inhorgenta europe 2008
35. Mi´dzynarodowe Targi Wyrobów Zegarmistrzowskich,
Bi˝uterii, Kamieni Szlachetnych, Pere∏ oraz Technologii

Miejsce:
Nowe Tereny Targowe w Monachium
Hale A1-A2, B1-B2, C1-C2

Termin:
piàtek-poniedzia∏ek, 15-18 lutego 2008

Godziny otwarcia:
piàtek-niedziela 9.00 - 18.00
poniedzia∏ek 9.00 - 17.00

Organizator i jednostka finansujàca:
Messe München GmbH
Messegelände, 81823 München
Niemcy
Tel. (+49 89) 949-11398
Fax (+49 89) 949-11399
info@inhorgenta.de
www.inhorgenta.com


