KARTA ZGŁOSZENIA WYSTAWCY

WIELKOPOLSKIE TARGI ROLNICZE
„SIELINKO 2018”
9-10 czerwca 2018 r.
ZGŁOSZENIA BĘDĄ PRZYJMOWANE DO DNIA 15 maja 2018 r.
Nazwa wystawcy:
Adres firmy:
Miejscowość

ul.

__
kod pocztowy

poczta

NIP

REGON

telefon

fax

e-mail

www

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie udziału w targach:
tel.

e-mail:

BRANŻA: (wpis do katalogu)

OŚWIADCZENIA:
Kwotę wynikającą z zamawianych usług w wysokości

............................................. PLN (netto ze str. 2)
……………………………. + 23% VAT
………………………. kwota brutto do zapłaty

(słownie ........................................................................................................................................................... PLN)
ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ WPŁACIĆ W TERMINIE DO DNIA 25 MAJA 2018r. NA KONTO
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU UL. SIERADZKA 29,
60-163 POZNAŃ
UWAGA nowy numer rachunku bankowego w BGK: 31 1130 1088 0001 3152 0620 0003
z dopiskiem: „Targi Sielinko”
1.
2.
3.
4.
5.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Wielkopolskich Targów Rolniczych „Sielinko 2018” i w pełni akceptuję jego
postanowienia.
Zobowiązuję się stosować do przepisów p.poż oraz bhp obowiązujących na terenie obiektów WODR.
Oświadczam, że jesteśmy upoważnieni do otrzymania faktury VAT i upoważniam organizatora „TARGÓW” do wystawienia
faktury VAT bez naszego podpisu.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udostępnienie danych na potrzeby wykorzystania w katalogu wystawców.
Rezygnacja z udziału w WTR Sielinko 2018 wymaga formy pisemnej.

PIECZĘĆ FIRMY

ADRES KONTAKTOWY :

PIECZĘĆ IMIENNA I PODPIS/Y
Imię i nazwisko, funkcja/stanowisko
osób upoważnionych do reprezentowania Firmy

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
Sielinko, ul. Parkowa 2, 64-330 Opalenica
biuro: tel. 61 44 73 658, 519 623 365
koordynator powierzchni wystawowej: tel. 519 623 306 ,693 700 622,
e-mail: biuro@cwssielinko.pl www.wodr.poznan.pl

UWAGA: „REGULAMIN TARGÓW” jest dostępny na stronie: www.wodr.poznan.pl

Nazwa Firmy:

I. ZAMAWIAM NIŻEJ WYMIENIONE USŁUGI:
Lp.
1.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Powierzchnia stoiska – teren otwarty trawiasty

Zamawiana
pow. (m2)
do 50 m2
50 m2 - 100 m2
pow 100 m2

Cena netto
za 1m2
34,96 zł
29,37 zł
18,70 zł

RAZEM
m2 x zł/ m2

Jeżeli wystawca przewiduje ustawienie namiotu wymagane jest podanie jego wymiarów:
Wymiary namiotu (długość / szerokość)

II. WPIS DO KATALOGU* I REKLAMA FIRMY:
Lp.
NAZWA
1. Dane oraz LOGO FIRMY* (wpis obowiązkowy)
2. Reklama kolorowa format A5 (148x210 mm) pełna strona
3. Reklama kolorowa format A6 (105x148 mm) 1/2 strony
4. Reklama czarno-biała A5 (148x210 mm) pełna strona

CENA netto (zł)
48,78
406,50
243,90
243,90

*Katalog Wystawy wydany zostanie w wersji kolorowej, w formacie A5. W części opisowej wystawców
zawierać będzie: nazwę firmy, adres, telefony, fax, e-mail, strony www i logo (wpis obowiązkowy). Dodatkowo
można umieścić treść, której objętość nie może przekroczyć 300 znaków. O kolejności w spisie alfabetycznym
Katalogu Wystawy decydować będzie nazwa firmy. LOGO w formatach: TIF, GIF, CDR, JPG wraz z wpisem
należy przesłać na adres: drukarnia@wodr.poznan.pl w terminie do 15 maja 2018 roku.
UWAGA! Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za błędy w przesłanej treści wpisu.
III. ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Lp.
1.
2.

WYPOSAŻENIE

LICZBA

Gniazdo 230V/10A
Gniazdo 380 V

CENA netto (zł)

RAZEM
szt. x zł/szt.

97,56
178,86

IV. PARKOWANIE NA TERENIE WYSTAWY:
Lp.
1.
2.

NAZWA
Samochód ciężarowy
Samochód osobowy

Liczba
pojazdów

CENA netto (zł)

RAZEM
szt. x zł/szt.

52,85
28,46
PODSUMOWANIE (I+III+IV+V)

........................ zł

Sumę kwoty wynikającą z powyższego zamówienia wpisać na stronie pierwszej Karty zgłoszeniowej
wystawcy.

Administratorem danych osobowych jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, adres
mailowy: wodr@wodr.poznan.pl. Adres mailowy administratora bezpieczeństwa informacji: abi@wodr.poznan.pl.
Dane przetwarzane są na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922, art. 23 ust. 1, pkt. 3). Zgoda na
przetwarzanie danych jest niezbędna do wykonania zlecenia lub wystawienia faktury.
Dane przechowywane będą przez okres wskazany przez Ustawę o rachunkowości i Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201, art.
86), 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 organu nadzorczego.

