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mandatory for participation in the B2B meetings during World Travel Show /  
konieczny do uczestnictwa w spotkaniach B2B podczas targów World Travel Show

Business name / Nazwa firmy:

Business address / Adres firmy:

Contact details / Dane kontaktowe:
Name and surname of the business representatives/Imię 
i nazwisko przedstawiciela firmy

E-mail address / Adres e-mail

Telephone number and mobile / Numer 
telefonu stacjonarnego /komórkowego

Business Website /  
Firmowy adres strony internetowej:

Please indicate languages in which you 
can communicate/Proszę wskazać języki, 
w których mogą się Państwo komunikować:

Short product description /  
Krótki opis oferty
400 signs including spaces/ 
do 400 znaków wliczając spacje:

Preffered partner profile / Poszukiwany 
profil partnera:

Choose one or both options of meetings /
Wybierz jedną lub obydwie opcje spotkań

The most interesting cooperation 
destinations / Najbardziej interesujący 
Państwa kierunek współpracy
regions and specified countries / regiony oraz konkretne kraje

Please send the form to the e-mail address: m.wardal@warsawexpo.eu till 25th September 2019.
Prosimy o dosłanie wypełnionego formularza na adres na adres: m.wardal@warsawexpo.eu najpóźniej do 25 września 2019 r.

 Tour operators/Touroperatorzy
 Travel Agencies/Biura podróży
 Convention Bureau/Konwenty
 Representatives of regions and countries/ 

Przedstawiciele krajów i regionów
 Congress and exhibition centers/ 

Centra targowo-kongresowe
 Hotels/Hotele
 Accommodation facilities/Baza noclegowa
 Wellness and SPA facilities/Ośrodki Spa 

i Wellness
 Health Resorts/Kurorty
 Professional congresses organizers/ 

Profesjonalni organizatorzy kongresów

 DMC Agencies/Agencje zarządzające 
destynacjami podróży

 Incetive Agencies/Agencje incentive
 Event Agencies/Agencje eventowe
 Airlines/Linie lotnicze
 Tourist attractions/Atrakcje turystyczne
 Workshops/Warsztaty
 Conference, lectures/Konferencje, wykłady
 Innovation in tourism/Innowacje w turystyce
 IT Providers/Usługi IT
 Other travel services - please specify/ 

Inne usługi turystyczne

 research and science cooperation/
współpraca badawcza i naukowa

 investment cooperation/Współpraca 
inwestycyjna
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ZASADY UCZESTNICTWA 
W ROZMOWACH B2B  
THE CONDITIONS OF PARTICIPATION 
IN THE B2B MEETINGS.

1. Organizatorem rozmów B2B jest Ptak Warsaw Expo Sp. z o. 
o., dalej zwanym Organizatorem./The organizer of the B2B 
meetings is Ptak Warsaw Expo Ltd., later called the Organizer.

2. Rozmowy B2B odbywają się w wyodrębnionych strefach 
spotkań podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych 
World Travel Show i są ich integralną częścią./B2B meetings 
are taking place in the separate meeting areas during the 
International Tourism Trade Fair, World Travel Show and are its 
integral part.

3. Uczestnictwo w rozmowach B2B dla firm posiadających status 
wystawcy jest bezpłatne; dla firm, które nie są wystawcami 
opłata wpisowa wynosi 350 euro netto. Liczba miejsc jest 
ograniczona. /Taking part in the B2B sessions for companies 
with status of exhibitor is free of charge. For non exhibitor 
companies the entry fee is €350 net. The number of places is 
limited.

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w rozmowach B2B 
opłata wpisowa, o której mowa w pkt. 3 nie jest zwracana./ In 
case of resignation from the B2B sessions, the entry fee, which 
is referred in point 3, is not refunded.

5. Termin uiszczenia  opłaty wpisowej, o której mowa w pkt. 3  
upływa z dniem 8 października 2019./ The deadline for paying 
the entry fee, which is referred to in point 3, expires on the 8th 
October 2019.

6. Wniesienie opłaty wpisowej upoważnia do wstępu do strefy 
spotkań B2B / The payment of the entry fee allows to take part 
in the B2B area.

7. W ramach rozmów B2B  Organizator zobowiązuje się do 
zapewnienia możliwości rozmów z partnerami biznesowymi o 
profilu wskazanym w niniejszym formularzu przez uczestnika 
rozmów B2B./ Within the B2B meetings the Organizer 

 Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Targów World Travel Show, a także z Warunkami Uczestnictwa w targach World Travel Show oraz zasadami uczestnictwa w 
rozmowach B2B i zobowiązuje się stosować do ich postanowień, a także że akceptuję zobowiązanie do zapłaty w całości kwot, wynikających z niniejszego zgłoszenia./ I declare 
that I have read the Regulation Form of  World Travel Show 2019 as well as the conditions of participation in the World Travel Show’s B2B meetings and I undertake to comply with 
their provisions, and also accept the obligation to pay in full the amounts resulting from this application form. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ptak Warsaw Expo Sp. z o. o. z siedzibą w Nadarzynie,  Al. Katowicka 62 dla potrzeb niezbędnych do udziału w 
rozmowach B2B i późniejszego kontaktu z uczestnikami rozmów B2B w ramach programu Hosted Buyers, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 922)./ I consent to process all of my personal data by Ptak Warsaw Expo Ltd. based in Nadarzyn, 62 Katowicka Av. for the needs necessary to participate in the 
B2B meetings and subsequent contact with B2B participants as part of the Hosted Buyers program, in accordance with the Personal Data Protection Act of 29.08.1997 (Journal of 
Laws of 2016, item 922) .

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wyżej wymienione adresy środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych  oraz ofert Ptak Warsaw Expo, zgodnie z Ustawą 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.). / I consent to receive business trade information regarding Ptak Warsaw Expo to the 
mentioned above electronic e-mail addresses in accordance with the Act dated from 18th of July 2002 on the provision of services by electronic means (Journal of Laws from 2002. 
No. 144, pos. 1204, as amended). 

 Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur w 
formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi  podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2012 r. Poz.1528). / I consent 
to receiving the invoices in the electronic form, acting in accordance with the Ordinance of the Minister of Finances on sending invoices in the electronic form, the rules for their 
storage and the procedure for making them available to tax authorities and fiscal control authorities (Journal of Laws from 2012, item 1528) from 20th of December 2012.

undertakes to provide the possibility of sessions with business 
partners, which profiles are indicated in the registration form.

8. Harmonogram spotkań biznesowych wraz ze wskazaną datą 
i godziną konkretnych spotkań z potencjalnymi partnerami 
zostanie przesłany w terminie nie później  niż na  5 dni przed 
datą spotkania, na wskazany w niniejszym formularzu adres 
mailowy./ The timetable of the business meetings, together 
with the date and time of the B2B meetings with potential 
partners, will be sent not later than 5 days before the meeting 
date, to the email address provided in the application form.

9. Wypełnienie niniejszego formularza  stanowi zobowiązanie 
do wniesienia opłaty wpisowej oraz akceptację powyższych 
warunków uczestnictwa./ Filling the form obligates to issuing 
the payment of the entry fee and accepting the conditions of 
attendance. 

10. Zatwierdzenie przez PWE danych następuje po potwierdzeniu 
wpłaty oraz po weryfikacji merytorycznej  / PWE will 
approve the entries once the payment is confirmed and data 
assessment is completed.

11. Wszystkie zapytania i zgłoszenia uczestnictwa należy 
przesłać na adres mailowy: m.wardal@warsawexpo.eu lub na 
adres: Ptak Warsaw Expo, Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn 
z dopiskiem B2B WFE./ All questions and applications 
of participation shall be sent to the e-mail address: 
m.wardal@warsawexpo.eu or on the address: Ptak 
Warsaw Expo, 62 Katowicka Av. , 05-830 Nadarzyn with 
the a note: B2B WFE.

Miejsce i data / 
Place and date

Pieczęć firmy / 
Company stamp

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy / 
The signature of the person representing the company

Fakturę proszę przesłać na adres 
e-mail / Please send the invoice 
on the e-mail address : 
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