Wszystkich zainteresowanych
producentów i firmy
serdecznie zapraszamy
do udziału w imprezie.

Miejsce na Twoją
reklamę!

W PROGRAMIE:

❖ Wystawa:

Wielkopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu

maszyn i urządzeń do produkcji rolnej,
nawozów, środków ochrony roślin, pasz
i koncentratów, sprzętu ogrodniczego,
materiałów budowlanych, małej
przedsiębiorczości, oczyszczalni
ścieków,

organizuje

❖ Doradztwo specjalistyczne w zakresie:

w dniach

technologii produkcji rolnej, ekonomiki,
rachunkowości, kredytowania, ekologii,
agroturystyki i alternatywnych źródeł dochodu,

❖ Sprzedaż:
nasion, sadzonek, kwiatów, drzewek i
krzewów, elementów dekoracyjnych do
ogrodu, sprzętu ogrodniczego, nawozów
ogrodniczych, środków ochrony roślin,
pasz, koncentratów i dodatków
witaminowo-mineralnych, żywności
ekologicznej, ziół i wydawnictw
fachowych,
Imprezy towarzyszące:

-konkurs na najciekawsze stoisko targowe
- koncerty zespołów muzycznych
- konkurs piosenki dziecięcej i
młodzieżowej
Zgłoszenia przyjmujemy do
15 maja 2019r.

18-19.05.2019 roku
w Gołaszynie
GOŁASZYN

imprezę
informacyjno-promocyjno-handlową

Regionalne Targi
Rolnicze
Gołaszyn
WIOSNA 2019

ZGŁOSZENIE:
Nazwa firmy:
.................................................................
Adres: ul. ...............................kod..............
Miejscowość:.........................tel...................
E-mail
…………………………………………..
Rodzaj wystawianych towarów:
.....................................................................
Zgłaszam udział w targach i zamawiam
stoisko (min. pow. 4m2 :park/łąka)
• Firmy rolnicze (w tym ogrodnicy):
pow. stoiska do 100m²: dł........ x szer............
razem................................m² x 36 zł

Oświadczam, że:

Ważne:

1. Prowadzę działalność gospodarczą lub dział
specjalny produkcji rolnej:
TAK*

NIP: …………………………

NIE*

PESEL: …………………….

2. Jestem
zarejestrowanym
podatku VAT:

podatnikiem

TAK*

NIP: …………………………

NIE*

PESEL: …………………….

(* Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem X )

Potwierdzam zlecenie
uczestnictwa w imprezie.

i

akceptuję

warunki

pow. stoiska powyżej 100m²:dł ……x szer…..
razem …………………….m² x 23 zł
• Pozostałe firmy
pow. handlowa: dł …… x szer ……………

________________ ______________
(pieczęć)

(data , podpis)

razem ……………………m² x 40 zł
Wpłaty za uczestnictwo na adres:
Wyposażenie dodatkowe dla wystawców:
gniazdo elektr.230V szt............ łącze x 120 zł
gniazdo elektr.380V/kW -....................kW
szt .................................łącze x 220 zł
stół (szt.): ......................x 12 zł
krzesło (szt.): ................x 10zł
Uwaga!
Wyżej wymienione ceny zawierają podatek VAT i są
opłatą za 2 dni targów.

1. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Poznaniu
60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29
NIP 779-20-84-133
konto: BGK
31 1130 1088 0001 3152 0620 0003
z dopiskiem TARGI GOŁASZYN
2. Dowody wpłaty (kserokopie) należy przesłać
wraz ze zgłoszeniem na adres:
PZDR nr 3 z/s w Gołaszynie
Gołaszyn 60
63-940 Bojanowo

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest
Wielkopolski
Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego
w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, adres
mailowy:
wodr@wodr.poznan.pl.
Adres
mailowy
inspektora ochrony danych: abi@wodr.poznan.pl.
Dane przetwarzane są na podstawie Ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018r.
poz. 1000) oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych art.6, pkt 1.b, c)
Dane przechowywane będą przez okres 5 lat wskazany
przez Ustawę z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (t.j.
Dz. U. z 2018r. poz. 395) i Ustawę z dnia 29.08.1997r.
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 800), a
następnie niszczone, chyba, że inne przepisy nakazują
archiwizowanie danych przez okres dłuższy.
WODR informuje o prawie do: żądania od administratora
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o prawie do
przenoszenia danych, a także o prawie do wniesienia skargi
do UODO.
W załączeniu Regulamin imprez targowych i wystawienniczych PZDR nr 3 z/s w Gołaszynie.

______________
(data, podpis)

