
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kontakt: Justyna Wiśniewska | j.wisniewska@smakki.pl | tel. kom.: + 48 539 269 534 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Prosimy o przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza mailem na adres: j.wisniewska@smakki.pl  
Zgłoszenia można nadsyłać do 28 lutego 2023 

DANE PALARNI - prosimy wypełnić drukowanymi literami 

Nazwa Palarni  

Ulica  

Miasto  Kod  

Telefon  NIP  

Data rozpoczęcia działalności  

Nazwa i krótki opis zgłaszanej mieszanki (robusta / arabika - skład, pochodzenie, deklarowane smaki) 

 

 

Dane Baristy, który będzie reprezentował palarnię podczas Cup of Poland 

Imię  Nazwisko  

Mail  Tel. kom.  

DANE OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTOWANIA PALARNI W PRZYGOTOWANIACH DO  „Cup of Poland” 

Imię  Nazwisko  

Stanowisko  

Mail  Tel. kom.  

KOSZT  Do 31.01.2023 Od 1.02.2023 

Uczestnictwo w Cup of Poland     990 PLN + VAT  1 490 PLN + VAT 

Uczestnictwo w Cup of Poland wraz z możliwością postawienia standu  
i promocji kawy przez 3 dni targów na wspólnej przestrzeni dla palarni  1 990 PLN + VAT  2 490 PLN + VAT 

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem podatku VAT i upoważniamy Space4Trade Sp. z o.o. do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. 

UWAGA: DLA WYSTAWCÓW GASTROTARGÓW SMAKKi UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH JEST BEZPŁATNY 

SPOSÓB PŁATNOŚCI 

WYRAŻAMY ZGODĘ NA NASTĘPUJĄCE WARUNKI PŁATNOŚCI: 
1. Opłatę należy uiścić nie później niż 7 dni po dacie podpisania i wysłania Formularza Zgłoszeniowego. 
2. Tytuł przelewu „Cup of Poland”. Walutą w jakiej dokonywane będą płatności jest PLN. 
3. Płatności należy dokonać na konto Space4Trade Sp. z o.o. prowadzone w ING Bank Śląski Spółka Akcyjna   

(SWIFT: INGBPLPW) numer PL 84 1050 1230 1000 0090 8160 6114  UWAGA!  Ewentualne koszty przelewu bankowego pokrywa Uczestnik.  
4. Space4Trade Sp. z o.o. w ciągu 7 dni od daty wpływu środków na konto wystawi fakturę VAT.  

REGULAMIN i WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Podpisanie niniejszego formularza uczestnictwa w Cup of Poland 2023 jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu zawodów dostępnego na 

stronie www.smakki.pl.oraz www.cupofpoland.pl Regulamin jest integralną częścią umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami. 
2. Uczestnik potwierdza przyjęcie do wiadomości oraz akceptację wszystkich punktów regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania 
3. Udział w Mistrzostwach jest równoznaczny z obowiązkiem dostarczenia organizatorowi próbek zgłaszanej kawy (2 x 250g kawy wypalonej oraz  

1 x 350g kawy zielonej) najpóźniej do dnia 20 marca 2023 na adres: GOODO Sp. z o.o. / ul. Błędna 14 C; 05– 500 Zamienie 
4. Zgłaszana mieszanka musi być obecna na rynku od co najmniej 6 miesięcy przed zaprezentowaniem jej podczas Mistrzostw. 

INFORMACJE DODATKOWE 
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Space4Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie, ul. Juliusza Słowackiego 39.  
Dzięki tej zgodzie będziemy mogli np. wysyłać Państwu e-maile z informacją o nowej ofercie. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz 
art. 10 ustaw z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.). 
 
Wyrażam zgodę na marketing bezpośredni usług i towarów oferowanych przez Space4Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie, ul. Juliusza Słowackiego 39 przy użyciu telefonów, tabletów, komputerów,  
e-maili, komunikatorów, serwisów społecznościowych, etc. w tym przy użyciu automatycznych systemów. Dzięki tej zgodzie pozostaniemy w kontakcie i będziemy mogli przesłać lub zadzwonić  
do Państwa z najlepszą ofertę. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, Art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne  
(Dz. U. 2004 Nr. 171 poz. 1800 z zm.) oraz Art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.). 

 
 

 

_________________________________________________________ 
Data i podpis osoby prawnie upoważnionej do reprezentowania firmy 

24 marca 2023, Centrum EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie 
Organizatorzy: GASTROTARGI SMAKKi oraz GOODO Sp. z o.o. 
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