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Prosimy o przesłanie skanu dokumentu na adres: e.szpilko@pit.org.pl, 
a następnie przesłanie pocztą dwóch  podpisanych egzemplarzy  na adres: Polska Izba Turystyki, 

ul. Marszałkowska 9/15 lok.29,  02-626 Warszawa.  

Zawarta pomiędzy: 

Organizator POLSKA IZBA TURYSTYKI 

Nazwa i adres Polska Izba Turystyki,  
ul. Marszałkowska 9/15 lok.29,  02-626 Warszawa 

Osoba upoważniona do podpisu na 
podstawie pełnomocnictwa 

Dariusz Wojtal – wiceprezes Polskiej Izby Turystyki 

NIP  526-10-11-525 

a 
Wystawcą 

Nazwa wystawcy 

Adres wystawcy 
Telefon kontaktowy Strona www 
Osoba do kontaktów roboczych Telefon 
e-mail 
Osoby upoważnione do podpisu na 
podstawie KRS/ pełnomocnictwa 
NIP Numer KRS 

Niniejszym Wystawca zamawia, w ramach udziału w POLSKIM STOISKU (Tragi Otdych Mińśk, Białoruś 03-06.04.2019) 
Prosimy o zaznaczenie w odpowiedniej rubryce z prawej strony. 

stoisko 2 m 2 2 500,00 PLN brutto  x 1 

stoisko 4 m 2 4 500,00 PLN  brutto x 1 

stoisko 6 m 2 6 000,00 PLN  brutto x 1 

*W przypadku zmiany cen za usługi związane z techniczną organizacją stoiska oraz zmiany kursu walut, cena stoiska może ulec zmianie.
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WARUNKI UCZESTNICTWA: 

I. Przedmiot Umowy 
1. Przedmiotem umowy jest udostępnienie Wystawcy stoiska na targach  Otdych 2019 w Mińsku, na Białorusi (dalej „Stoisko”).
2. Stoisko Wystawcy będzie wykorzystywane tylko na potrzeby Wystawcy i nie będzie udostępniane innym podmiotom.

II. Polskie Stoisko
1. Podpisanie zgłoszenia udziału (niniejszej umowy) przez Wystawcę stanowi jednoczesną akceptację ogólnego projektu oraz

materiałów, które zostaną użyte do wykonania polskiego stoiska.
III. Przekazanie Stoiska

1. W czasie trwania imprezy targowej przyjmowane będą tylko zgłoszenia awarii. Pozostałe zgłoszenia będą wykonywane
w ramach dostępnego sprzętu i materiału i po zakończeniu imprezy targowej w danym dniu.

2. W przypadku powstania zniszczenia lub uszkodzenia indywidualnego Stoiska Wystawcy podczas jego nieobecności, któremu
mógłby zapobiec użytkując Stoisko, Organizator  ma prawo do obciążenia Wystawcy kosztami związanymi z naprawą Stoiska.

IV. Zobowiązania finansowe
1. Wystawca  zobowiązany jest do zapłaty należności za wybrane stoisko tytułem częściowego zwrotu poniesionych kosztów

przez organizatora  na jego realizację, w oparciu o faktury  wystawione przez Polską Izbę Turystyki, zwaną dalej PIT.
2. Warunkiem udziału Wystawcy w polskim stoisku  jest opłacenie przez  Wystawcę  faktury  wystawionej przez PIT, w terminie

określonym w fakturze, przed organizowaną imprezą.
3. Wszelkie dodatkowe koszty związane z udziałem Wystawcy w powyższej imprezie targowej, a nie objęte niniejszą Umową,

rozliczane będą na podstawie pisemnego odrębnego zlecenia zawartego pomiędzy Stronami.
4. Spełnienie świadczenia przez Wystawcę  następuje w dniu wpływu pełnej płatności na rachunek PIT.
5. W przypadku nieuregulowania należność w terminie określonym w fakturze PIT  może nie dopuścić Wystawcy do

uczestnictwa w imprezie targowej.
VI. Zasady rezygnacji

1. Rezygnacja Wystawcy z udziału w powyższej imprezie targowej wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  Za datę 
odwołania uczestnictwa uważa się datę wpływu pisma do siedziby PIT.

VII. Postanowienia końcowe
1. W przypadku zmiany adresu którejkolwiek ze stron, jest ona zobowiązana niezwłocznie poinformować na piśmie drugą Stronę

o nowym adresie siedziby i adresie do korespondencji. Zmiana wymaga formy pisemnie, jednakże nie wymaga formy aneksu
do niniejszej Umowy. 

2. W przypadku  braku informacji o zmianie adresu którejkolwiek ze Stron, wszelką korespondencję wysłaną na poprzedni adres,
uznaje się za dostarczoną.

3. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie ewentualne spory jakie mogą wyniknąć na tle interpretacji bądź wykonania niniejszej Umowy, rozstrzygać będzie

sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby PIT.
6. Niniejsza Umowa sporządzona została w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach.
7. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem  jej podpisania.

Wystawca Organizator PIT 

Data i miejsce  Data i miejsce  
Podpis osoby upoważnionej i pieczęć        Podpis osoby upoważnionej i pieczęć 
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