
EXHIBITOR REGISTRATION FORM/FORMULARZ ZGŁOSZENIA WYSTAWCY

We herewith register as exhibitor for the welding exhibition from May 11 – 12, 2022 during the 6th EUROPEAN 
CONFERENCE JOIN-TRANS 2022 “Joining and Construction of Railway Vehicles” in Warsaw, POLAND/
Zgłaszamy nasze uczestnictwo jako wystawca podczas wystawy towarzyszącej 6. Europejskiej konferencji Join-Trans 
2022, która odbędzie się w Warszawie w dniach 11-12 maja 2022.
Your registration will be processed by Transportowy Dozór Techniczny (TDT), host of the exhibition.
Zgłoszenie zostanie zarejestrowane przez Transportowy Dozór Techniczny, organizatora wystawy.

Event/Konferencja: JOIN-TRANS

Date/Data konferencji: May 11th – 12th, 2022

Place/Miejsce: TDT Office, Puławska 125 street, 02-707 Warsaw, Poland

Host/Organizator: Transportowy Dozór Techniczny (TDT)

Exhibition time/Termin wystawy: May 11 from 02:00 p.m. to May 12 02:00 p.m.

Stand area/Powierzchnia stoiska: 6 m2

Exhibits  delivery date/Termin dostarczenia eksponatów: May 11th, from 07:00 a.m. to 12:00 a.m.
Exhibits load-out/Termin zabierania eksponatów:
Max. dimension of the heaviest exhibit/ 
Max. wymiary najcięższego eksponatu

May 12th, from 02 p.m. to 04:00 p.m.

80 cm x 120 cm (Europallet)

Please send to: 
konferencje@tdt.gov.pl

Closing date for registration: 
April 22th, 2022 

EXHIBITOR/WYSTAWCA

*Company/Firma *Street/Ulica *ZIP/Kod pocztowy

*City/Miasto *Country/Państwo

Contact person/Osoba do kontaktu

*Salutation/Forma grzecznościowa *Surname/Nazwisko *Name/Imię

*Phone No./Numer telefonu *e-mail

*Invoicing address, if different/Adres faktury, jeśli jest inny od podanego

*I agree to the electronic sending of the invoice to the following e-mail address/
*Wyrażam zgodę na elektroniczne przesłanie faktury na poniższy adres e-mail

 I need proforma invoice/Proszę o wystawienie faktury pro forma

*Tax ID number or “0” if you register as private person/*NIP lub “0” jeśli płatnik jest osobą fizyczną

Booth personel/obsługa stoiska: 
Stand personnel is not included in the stand fee. Please fill out the application form 
for participants/ Opłata za stoisko nie obejmuje personelu obsługującego stoisko. 
W celu zgłoszenia obsługi stoiska, proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy dla uczestnika.



*REGISTRATION FEE/OPŁATA ZA STOISKO

2150.00 PLN+ 23% VAT 500.00 € + 23% VAT
The registration fee includes table/s, chair/s and electrical wiring/ Cena obejmuje stół/stoły, krzesło/krzesła, instalację elektryczną.

ELECTRICAL WIRING/INSTALACJA ELEKTRYCZNA

230V/16A 400V/16A

STAND EQUIPMENT FREE OF CHARGE/WYPOSAŻENIE STOISKA W CENIE

Table/s/Stół/stoły quantity/ilość

Chair/s/ Krzesło/krzesła quantity/ilość

LIST OF EXHIBITORS/LISTA WYSTAWCÓW

At the conference we will hand out a list of exhibitors (name, company, city). Do you agree to be on the list?/ 
Uczestnicy konferencji otrzymają listę wystawców, podane będą informacje o wszystkich prezentowanych produktach 
i usługach) – czy wyrażają Państwo zgodę na umieszczenie na liście?

EXHIBIT/S/EKSPONATY
We intend to exhibit the following products/services/ Zamierzamy zaprezentować następujące produkty/usługi:

PRIVACY/ZGODY:

With your participation as an exhibitor you confirm that you are responsible for keeping the regulations of the occupational safety and 
health protection. This is particularly the case of the exhibition of mechanical moving exhibits (e.g. robots, partially or fully mechanized 
systems). In the case of contravention the organizer keeps the right of your exclusion from the exhibition. 

Uczestnicząc jako wystawca, potwierdzasz, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Dotyczy to w szczególności wystaw ruchomych eksponatów (np. robotów, częściowo lub całkowicie zmechanizowanych systemów). W 
przypadku naruszenia przepisów organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia wystawcy z wystawy.

*I agree that my filled in personal data is saved and processed by the conference organizer and host in order
to handle my registration.
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora
konferencji w celu rejestracji.

.................................................... ....................................................
Date: Signature:
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