WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
W POZNANIU
ul. Sieradzka 29
tel. 61 868 52 72, faks 61 868 56 60
60-163 Poznań
www.wodr.poznan.pl, wodr@wodr.poznan.pl
______________________________________________________________________________________

Załącznik nr 1 do Regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA HODOWCY
Na III Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Sielinku w dniach 4 – 5 czerwca 2022 r
Dane osobowe należy wpisać drukowanymi literami.
1. Wystawca (pełna nazwa) …….…………………………...………………………...……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…
2. Właściwy związek branżowy, zrzeszenie hodowców zwierząt lub Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
(pełna nazwa)
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
3. Dane kontaktowe Wystawcy:
nr tel. …………………………………..……... email: …………………………………….………….………….
4. Dokładny adres:
województwo………………………………….
powiat …………………………………………
miejscowość ……………………………….………. ulica …………….…..……….……………… nr ………
poczta ………………………………………………. kod ………….……………
NIP ………………………………..……………….. lub Regon ………………………………..………………..
Kartę zgłoszenia zwierząt należy przesłać na adres: Maria Bałwas, WODR w Poznaniu ul. Sieradzka 29, 60-163
Poznań oraz w formie elektronicznej na adres: maria.balwas@wodr.poznan.pl tel. kontaktowy: 512 718 036 w
terminie do dnia 13 maja 2022 r.
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z treścią „Regulaminu dla wystawców na III Regionalnej Wystawie Zwierząt
Hodowlanych, Sielinko 2022”, akceptuję wszystkie warunki zawarte w niniejszym regulaminie oraz zobowiązuję się osobiście, jak
również w imieniu osób reprezentujących mnie na Wystawie do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
……………………………..
Data, podpis wystawcy
Ja, niżej podpisany, wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) na utrwalenie mojego wizerunku w związku z udziałem w III Regionalnej Wystawie
Zwierząt Hodowlanych, w postaci zdjęć, filmów i nagrań przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Sieradzkiej 29.
Zezwalam na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych
i informacyjnych, związanych z prowadzoną działalnością. Niniejsza zgoda obejmuje takie formy rozpowszechniania jak:
udostępnianie na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, zamieszczanie wizerunku w wydawnictwach oraz materiałach
promocyjnych i informacyjnych ww. instytucji.
Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie rozpowszechniania wizerunku.
……………………………..
Data, podpis wystawcy

5. Zgłaszam na wystawę następującą ilość zwierząt:
- bydło mleczne: …………… szt. rasa ………...……..…………....…..
- bydło mięsne: …………...…szt. rasa ………...……..…………....…..
- konie: ………………...…… szt. rasa ………...……..…………....….. drób: ……………..……………… szt.
- futerkowe (K): ………………………..……… szt.
- inne ( – niepotrzebne skreślić): ……………….……………… szt.
Miejscowość, data ………………… ..……………

Pieczęć i podpis wystawcy:

