Zasady wstępu dla zorganizowanych grup szkolnych
UWAGA! Grupy szkolne zapraszamy do zwiedzania ekspozycji targów BUDMA

wyłącznie w dniu 10 lutego 2017 r.
Warunkiem bezpłatnego uczestnictwa jest wypełnienie LISTY UCZESTNIKÓW.
Prosimy o staranne wypełnienie listy (podanie: nazwy szkoły, imion i nazwisk uczniów i opiekunów, a także
numerów legitymacji szkolnych), podpisanie i opieczętowanie poniższej listy uczestników przez dyrektora
placówki, a następnie zgłoszenie się z oryginałem listy do Opiekuna Klienta – stanowisko Kierownik Holu.
Stanowiska te zlokalizowane są we wszystkich czynnych punktach wejściowych na targi.


wejście wschodnie – od strony ul. Głogowskiej



wejście i wjazd na teren targów - od ul. Śniadeckich

Serdecznie zapraszamy!
Godziny otwarcia terenów targowych dla grup szkolnych
Piątek, 10 lutego 2017: 9.00-16.00 - dzień otwarty dla szkół
Lokalizacja
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
Kontakt:
Martyna Dera
Tel: +48 61 869 2454
e-mail: martyna.dera@mtp.pl

Pieczęć szkoły:

ZGŁOSZENIE
Nazwa szkoły:
……………………………………………………………………………………………………………
E-mail szkoły:
………………………………………………………………………..…………………..……………...
Dyrektor (imię i nazwisko oraz tel. służbowy, w przypadku jeżeli pieczęć nie jest
imienna)
……………………………………………………..…………………………………………..…………
Zgłaszam grupę uczniów, zainteresowaną zwiedzaniem targów:
………………………………………………………………….………………………...………………
(nazwa targów)
Kierunek/Profil kształcenia
…..…………………………………..…………………………………..………….……………………
Klasa
………………………………….…………………….………………………………….………………
Data i godzina przyjazdu grupy
……………………...….………………………………………………………...………………..…….
Lista uczniów / studentów – w załączeniu
Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wyżej wymienione adresy środków komunikacji elektronicznej
informacji handlowych Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wyżej wymienione adresy środków komunikacji elektronicznej
informacji handlowych podmiotów współpracujących z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi Sp. z o.o.
, przesyłanych przez MTP na ich zlecenie.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem zwiedzania targów przez zorganizowane grupy i
zobowiązuję
do jego przestrzegania uczniów / studentów oraz opiekuna/-ów.

………………………………………………
podpis Dyrektora

Lista uczniów zwiedzających:
Targi Budma 2017
w dniu …………………………….
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Lp.
1
2
3
4

Imię i nazwisko opiekuna grupy

Nr legitymacji szkolnej

