
PRZEGLĄD LEGITYMIZACJI JAKO ZWIEDZAJĄCY SPECJALISTA

Handel branżowy – Usługi – Producenci / Dostawcy
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Organa bezpieczeństwa/
ochrony Inne: zrzeszenia, urzędy, inne władze branżowe

Gutschein- Einlösung nicht möglich

Gutschein- Einlösung nicht möglich

Brak możliwości realizacji bonów. Kupno biletów możliwe (www.iwa.info/tickets)

Możliwość realizacji bonów. Możliwość kupna biletów(www.iwa.info/tickets) 

 Handel branżowy oraz producenc / dostawcy broni, amunicji, odzieży łowieckiej i terenowej, noże, optyka, łucznictwo, 
artykuły dla potrzeb bezpieczeństwa/ochrony, wyposażenie bezpieczeństwa/ochrony, arytkuły wyposażenia terenowego,  

artykuły campingowe, wyposażenie sportów łowieckich i strzeleckich, artykuły upominkowe jak trofea i puchary.
Usługi: służba wartownicza i bezpieczeństwa/ochrona, airsoft, paintball

policja, cło, sądownictwo, 
wojsko

Właściciel Uczeń zawoduPracownik Pracownik / członekCzłonek zarządu / prezes / 
kierownik urzędu

związki i zrzeszenia sportów strzeleckich, łowieckich lub podobne
Urząd leśny, urząd budownictwa lub podobne

rzeczoznawcy
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zezwolenie na  
prowadzenie działalności  

gospodarczej /  
wyciąg z rejestru  

handlowego
--> nazwisko właściciela 

musi być wyraźnie  
rozpoznawalne

ważna
legitymacja służbowa / 
legitymacja wojskowa

Pisemne potwierdzenie 
zrzeszenia/urzędu /władz, 
z którego jasno wynika 

nazwisko i funkcja  
kierownika/kierowniczki

Zwiedzania IWA OutdoorClassics  
nie przewidziano. 

pisemne potwierdzenie stosunku pracy*, do tego 
zalicza się:

- rozliczenie wynagrodzenia (informacje poufne  
mogą być zaczernione)

lub
- umowa o pracę* (informacje poufne  

mogą być zaczernione)
lub

- pismo pracodawcy* na papierze firmowym,  
że wymieniona osoba jest pracownikiem, funkcja w 

przedsiębiorstwie, powód zwiedzania/zlecenie

*pracodawca/firma musi należeć do jednego z wyżej  
wymienionych zakresów gospodarki

18 lat lub starszy: pisemne  
potwierdzenie, zobacz link 

16 – 18 lat: koniecznie przedłożyć 
należy umowę nauki zawodu*.  

Ponadto uczniowi zawodu 
towarzyszyć musi osoba dorosła

Poniżej 16 lat zwiedzanie nie jest 
możliwe!

Kupno biletów wstępu i realizacja bonów pod www.iwa.info/tickets
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Zaproszenia wystawców: 
 Jeśli nie może Pan/Pani przedłożyć żadnego z wyżej wymienionych dowodów przynależności branżowej, to legitymizacja jest możliwa w trybie zaproszenia przez wystawcę. Wynikać z niego musi nazwisko osoby zaproszonej.  

Proszę pamiętać, że wówczas korzystanie z bonów lub E-kodów nie jest możliwe a samo zwiedzanie podlega opłacie.

• Bez pisemnego dowodu przynależności branżowej zwiedzanie nie jest możliwe!
•  Do Norymbergi proszę nie przyjeżdżać bez przygotowania! Na miejscu żadnego pisma sporządzonego 

odręcznie na kartce papieru wystawić nie można!
• Wyjątki nie będą mogły być czynione mimo dalekiego dojazdu z odległości kilkuset kilometrów!
•  Zwiedzanie możliwe jest dopiero od 18 lat. Wyjątek: od 16 lat dla uczniów zawodu konieczny jest  

dowód, patrz „uczeń zawodu”

• Ustne potwierdzenie o współpracy nie jest wystarczające!
• Wcześniejsze zwiedzania targów nie legitymizują automatycznie do ponownego zwiedzenia targów!
•  Osoby, które uzyskają wstęp po złożeniu nieprawdziwych danych w myśl § 123 kk popełnią czyn  

karalny z tytułu naruszenia miru domowego np. fałszywe poświadcze-nie stosunku pracy pracownika 
etatowego.


