
FORMULARZ ZG£OSZENIOWY
APPLICATION FORM

CATERING
CATERING

9A
NAZWA FIRMY (WYSTAWCY) / EXHIBITOR’S COMPANY NAME: PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ / 

SIGNATURE OF AN AUTORIZED PERSON

pola obowi¹zkowe - , mandatory fields - in czerwone red CATERING / CATERING

Uwaga! Wystawcy korzystaj¹cy z us³ug firm cateringowych s¹ zobowi¹zani do ich wskazania poni¿ej/ 
Exhibitors which use catering service are obligated to indicate them 

nazwa firmy cateringowej/ catering service name

nr kontaktowy/ direct phone e-mail

Wjazd mo¿liwy jest w godz. 7.00-8.30 (wyjazd do godz. 8.45) w dniach 14-16 czerwca 2019 roku, za kaucj¹ w wysokoœci 200 z³ p³atn¹ 
przy wjeŸdzie  (brama kaucyjna) i zwracana przy wyjeŸdzie. Auto powinno posiadaæ kartê kaucyjn¹ wydawan¹ przy wjeŸdzie. 
Przys³uguje 1 karta dla firmy cateringowej na 1 auto/ Entrance is possible from 7.00 to 8.30 (departure to 8.45) in the days 14-16 
June 2019 one needs to pay a cash deposit in the amount of 200 PLN, which will be returned next to departure. Auto should have a card 
issued capped at the entrance. Shall have 1 card for a catering service for 1 car.

DLG AgroFood Sp. z o.o.
ul. Obornicka 229, 60-650 Poznañ, POLAND tel. +48 61/ 639 01 17/18, 
fax 61/ 858 48 48, e-mail: agrofood@dlg-pl.pl   www.opolagra.pl

Bank: PeKaO S.A. I O/POZNAÑ

wystawcy krajowi: 21 1240 1747 1111 0010 0700 2525
foregin exhibitors: PL 41 1240 1747 1978 0010 0878 8332
SWIFT: PKOPPLPW

FORMULARZ ZG£OSZENIOWY
APPLICATION FORM

EKSPONAT
EXHIBIT

9B
NAZWA FIRMY (WYSTAWCY) / EXHIBITOR’S COMPANY NAME: PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ / 

SIGNATURE OF AN AUTORIZED PERSON

pola obowi¹zkowe - , mandatory fields - in czerwone red EKSPONAT / EXHIBIT

Zg³aszam chêæ prezentacji poni¿ej opisanego pojazdu, jako eskponat podczas wystawy Opolagra. 

Przez eksponat rozumie siê pojazd (np. samochód osobowy, samochód ekspozycyjny, maszynê), który w trakcie 3 dni trwania 
imprezy pozostaje na stoisku wystawcy, bez prawa poruszania siê po terenie wystawy lub opuszczania stoiska /powracania na stoisko po 
ka¿dym dniu wystawy.

Przyznanie statusu eksponatu po weryfikacji przez Organizatora wystawy. 

DLG AgroFood Sp. z o.o.
ul. Obornicka 229, 60-650 Poznañ, POLAND tel. +48 61/ 639 01 17/18, 
fax 61/ 858 48 48, e-mail: agrofood@dlg-pl.pl   www.opolagra.pl

Bank: PeKaO S.A. I O/POZNAÑ

wystawcy krajowi: 21 1240 1747 1111 0010 0700 2525
foregin exhibitors: PL 41 1240 1747 1978 0010 0878 8332
SWIFT: PKOPPLPW

zdjêcie przes³ane na adres agrofood@dlg-pl.pl

Opis eksponatu (UWAGA! je¿eli przes³ano zdjêcie nie ma potrzeby zamieszczania opisu)
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