
 
 
 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU I ZAMÓWIENIE 
XXVII TARGI WYDAWCÓW KATOLICKICH 

 
Nazwa firmy: ................................................................................................................................................................... 

Telefony: .......................................................................................................... Fax: ...................................................... 

Ulica: ............................................................................................................................................................................... 

Kod pocztowy: .............................. Miejscowość: ............................................................... NIP:................................... 

e-mail:............................................................................................................................................................... 

Osoba do kontaktów:  ...................................................................................................................................................... 

Nazwa do umieszczenia na fryzie (nazwa i miejscowość): 
 
 
 

 
Zgłaszamy udział w XXVII Targach Wydawców Katolickich i zamawiamy: 
 

Ilość Wyszczególnienie Cena 
netto 

 BEZZWROTNA OPŁATA REJESTRACYJNA 400,00 zł 

STOISKA STANDARDOWE 

 
 

Opcja A - stoisko (moduł) o wymiarach 2m × 2m = 4 m², 2 krzesła, 2 oświetlone regały, 
8 półek księgarskich długości 1 m, 2 szafki , lada, szyld, gniazdko elektryczne, kosz na śmieci, 
obowiązkowy wpis do katalogu, Katalog Targowy, 3 wejściówki 

3500,00 zł 

 
 

Opcja B  - stoisko (moduł) o wymiarach 1m × 2m = 2m², 1 stolik okrągły, 1 krzesło, 
1 oświetlony regał, 4 półki księgarskie długości 1 m, 1 szafka, szyld, gniazdko elektryczne, 
kosz na śmieci, obowiązkowy wpis do katalogu, Katalog Targowy, 2 wejściówki 

2500,00 zł 

 Opcja „Stoisko narożne” – dopłata do każdej z opcji powyżej. 
Ilość stoisk narożnych ograniczona 700,00 zł 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
 Stolik okrągły lub kwadratowy (dotyczy tylko opcji A, nie zaznaczać przy opcji B) 90,00 zł 
 Lada wystawiennicza (1m x 1m x 0,5m, dotyczy tylko opcji A) 170,00 zł 
 Gablota ze szkłem 190,00 zł 
 Półka książkowa 70,00 zł 
 Krzesło 70,00 zł 
 Stołek barowy 90,00 zł 
 Dodatkowy punkt świetlny 90,00 zł 
 Zmiana kolorystyki stoiska za 1 m² 150,00 zł 
 Wydruki materiałów na stoisko za 1 m² 90,00 zł 
 Zabudowa ścianki  120,00 zł 
 Logo Wydawnictwa na fryzie (kolorowe) i w katalogu (czarno-białe) 250,00 zł 
 Przewyższenie nad fryzem (1 m2 – 1 m×1 m) 270,00 zł 
 Podłączenie do Internetu 180,00 zł 



 
 
 

 

 Dodatkowe identyfikatory 1 szt. 5,00 zł 
 Wolna powierzchnia wystawiennicza za 1 m² (min. 2 m2) 600,00 zł 

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatek VAT 
Wszelkie zamówienia dodatkowe składane w dniu obejmowania stoiska przez Wystawcę (tj. w jeden z dwóch dni montażowych) 
będą realizowane w miarę możliwości oraz są droższe o 50% od ceny podstawowej (dotyczy powierzchni zabudowanej 
i standardowej) i opłacane gotówką w momencie składania zamówienia. 

Ilość Wyszczególnienie Cena 
netto 

STOISKO WSPÓLNE 

 Półka książkowa (1 m) na stoisku wspólnym i wpis do katalogu,  Katalog Targowy 
(Zasady uczestniczenia na wspólnym stoisku – patrz Regulamin pkt. 23) 

300,00 zł 

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatek VAT 
 
 

OFERTA SPECJALNA 

Stancja – pomieszczenie wnękowe o powierzchni ok. 26 m2 z wejściem w ciągu ekspozycji, o sklepieniu 
łukowym, o wysokości do 3 m.    Cena za m2 – 400 zł.  
Aranżacja (zabudowa) stancji (stoiska) we własnym zakresie w porozumieniu z organizatorem (cena 
zabudowy do uzgodnienia z Organizatorem) 

 Stancja nr 1   
 Stancja nr 2  
 Stancja nr 3  
 Stancja nr 4  
 Stancja nr 5  

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatek VAT 
 
 

PODWYSTAWCY 

 Opłata rejestracyjna podwystawcy 
250,00 zł 

 Obowiązkowy wpis do katalogu (400 znaków) 

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatek VAT 
 
 
Należność uregulujemy do dnia 20 sierpnia 2022 r. przelewem na konto:  
Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, ul. Św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa  
Bank Paribas Bank Polska S.A. 09 2030 0045 1110 0000 0315 1570 
Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami podatku VAT. 
 
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 15 lipca 2022 r.  
Członkowie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, którzy do dnia 31.12.2021 r. posiadają uregulowane 
składki członkowskie otrzymują 10% rabatu na zamawiane stoiska. Rabaty nie sumują się. 

 

 



 
 
 

 

 

DANE OSOBOWE  – Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ) informujemy, iż: 
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Wydawców Katolickich z siedzibą w Warszawie (02-914) 
przy ul. Św. Bonifacego 9 
2) przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu realizacji zawartej umowy 
3) odbiorcami Państwa danych osobowych będą: osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, tj. pracownicy i 
współpracownicy, kurierzy i pracownicy poczty w zakresie danych korespondencyjnych, biuro rachunkowe, pracownicy 
kancelarii prawnej lub komorniczej (w razie konieczności), 
4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych 
przepisami prawa, 
5) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację, 
a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych w każdym 
czasie 
6) w przypadku zamiaru cofnięcia zgody na przetwarzanie prosimy o kontakt telefoniczny (501 027 218 bądź mailowy 
(swk@swk.pl) 
7) przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Stowarzyszenie Wydawców Katolickich przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-
mail, telefon kontaktowy i ewentualne dane niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury (nazwa firmy, adres siedziby, 
numer NIP, REGON, KRS). 

� Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich w Warszawie w celu 
realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie i zostałem poinformowany 
o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego 
wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia (Ustawa z dn. 29.08.1997 r. - Dz. U. 2014 poz. 1182, ze zm. - o Ochronie Danych 
Osobowych). Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Wydawców Katolickich w Warszawie, ul. Św. Bonifacego 
9, kod pocztowy: 02-914, NIP: 5212547674, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla  

� Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany wyżej adres mailowy materiałów informacyjnych, handlowych oraz 
newslettera w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich działalności gospodarczej (Ustawa z dn. 
18.07.2002 r. - Dz. U. 2013 poz. 1422, ze zm. - O Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną). 
 
 
 
 
 
 
 
data    pieczęć firmy    podpis osoby upoważnionej do zawierania umów 
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