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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
TARGI PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
16 października 2019 r.
godz. 10.00 - 17.00,  PKiN (4 piętro)
www.up.warszawa.pl/targi

Ostateczny termin dostarczenia formularza zgłoszeniowego wraz z wpisem do katalogu 
w formie elektronicznej (w pliku edytowalnym programu MS-Word *.doc lub *.rtf) oraz w postaci podpisanego dokumentu z wymaganymi pieczątkami w formie skanu 
na adres email: targi@up.warszawa.pl)
upływa dnia 19.09.2019 r. o godzinie 16.00.

Udział w Targach Pracy i Przedsiębiorczości jest bezpłatny.
Organizatorzy zapewniają Wystawcy:
stoisko o wymiarach 2m x 2m, punkt świetlny, stół, 2 krzesła, gniazdo 230V,
napis z nazwą Wystawcy na fryzie, wpis do katalogu, poczęstunek dla dwóch osób.

DANE TELEADRESOWE WYSTAWCY (prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich danych)
Nazwa Wystawcy:

adres: 	


telefon:

e-mail:

NIP:

branża:

Osoba do kontaktu 
z organizatorami:


telefon: 


e-mail:


NAZWA WYSTAWCY NA FRYZIE (prosimy o uwzględnienie wielkich i małych liter):


Akceptuję „Regulamin uczestnictwa Wystawców w Targach Pracy i Przedsiębiorczości” 
i potwierdzam udział naszej firmy/instytucji w tym wydarzeniu w charakterze Wystawcy. 
(Wymagane zaznaczenie X po prawej stronie)





Oświadczam, że zapoznałem/am się z „Klauzulą informacyjną w związku z przetwarzaniem danych osobowych pracodawców przy realizacji Targów Pracy i Przedsiębiorczości” zawartą w §3 „Regulaminu uczestnictwa Wystawców w Targach Pracy i Przedsiębiorczości”. 
(Wymagane zaznaczenie X po prawej stronie)




Pieczątka i podpis osoby upoważnionej:

Pieczątka firmowa Wystawcy:






…………………………………………………     ……………………………
Miejscowość                                  data








WPIS DO KATALOGU      
TARGI PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
16 października 2019 r. godz. 10.00 - 17.00,  PKiN (4 piętro) www.up.warszawa.pl/targi

DANE TELEADRESOWE WYSTAWCY (prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich danych)
Nazwa Wystawcy:

adres: 	


telefon:

strona www

e-mail:

branża:

Treść wpisu do oficjalnego katalogu Wystawców 
(max. 1200 znaków ze spacjami):










Poszukujemy pracowników 
w następujących zawodach:




Łączna liczba oferowanych 
miejsc pracy:



Poszukujemy na staż lub praktyki do następujących działów:

Łączna liczba oferowanych 
miejsc staży lub praktyk:



Jesteśmy otwarci na zatrudnienie osób w wieku emerytalnym:
Prosimy o podkreślenie wybranej odpowiedzi.
TAK                    NIE

Dysponujemy ofertą dla osób planujących założyć własną firmę:
Prosimy o podkreślenie wybranej odpowiedzi.
                                       TAK                    NIE
Katalog jest oficjalnym wydawnictwem organizatorów oraz podstawowym informatorem 
o pracodawcach i wolnych miejscach zatrudnienia. Wszyscy Wystawcy i Goście odwiedzający
Targi Pracy i Przedsiębiorczości otrzymają go bezpłatnie.

Pieczątka i podpis osoby upoważnionej:

Pieczątka firmowa Wystawcy:




   ……………………………………………                ………………
                    Miejscowość                                  data



Wszelkich informacji dot. Targów Pracy i Przedsiębiorczości udzielą państwu pracownicy 
Działu Marketingu, Urzędu Pracy m. st. Warszawy:  tel. (22) 836 83 28, e-mail: targi@up.warszawa.pl  

