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         Marszew 25, 63 - 300 Pleszew 

…………….……………………..     
pieczęć nadawcy 

 

 

Karta uczestnictwa  KIERMASZOWA 

WIOSENNE TARGI ROLNO-OGRODNICZE „AGROMARSZ” 

2 kwietnia 2023r.  

 

Nazwa firmy: ...................................................................................................................................................... 

Adres: ................................................................................................................................................................. 

Nazwisko osoby do kontaktów w sprawie udziału firmy: ............................................................................ 

Telefon (z kier.) .............................................  tel. kom. ...................................... fax ...................................... 

e-mail ……………………………………………...………………………………….……………………….. 

Jesteśmy płatnikiem VAT / nie jesteśmy płatnikiem VAT*. 

 

Zgłaszamy udział w targach i zamawiamy (proszę zaznaczyć / wpisać właściwe): 

1. Stoisko na placu wystawowym o wymiarach (minimalna powierzchnia 3m x 3m;            

wymiary należy podawać w pełnych metrach)  

_ _  x  _ _  (głębokość) = _ _ _   m2   x 50,- zł**/m2 = ........................................ zł 

2. Kartę wjazdu na tereny targowe dla .................. pojazdów x 15 zł**/szt.  =  …………………. zł  

 

3. Dostęp do energii elektrycznej  

□ 230V – 1 gniazdo do 2,0 kW - ……… szt. x 230,00 zł** 

□ 400V – 1 gniazdo do 6,0 kW - ……… szt. x 370,00 zł** 

 

Warunkiem korzystania z zamówionego przyłącza jest posiadanie własnego przedłużacza 

o długości minimum 50 m. 

 

Opłatę za udział w kwocie ........................................ zł z VAT uregulujemy przelewem do 28.03.2023 r.  

 

na konto:  Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań  

BGK 31 1130 1088 0001 3152 0620 0003 z dopiskiem  TARGI  MARSZEW. 

 

 

 
UWAGA: Nie przewidujemy pobierania opłat na miejscu w dniu targów. 
 

                                                           
*   niepotrzebne skreślić 
** wszystkie podane ceny są cenami  brutto (zawierają 23% VAT) 



 

Firma zaprezentuje na stoisku – informacja obowiązkowa  bez względu na termin złożenia 

zgłoszenia: 
 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

 

Zamawiamy: 

noclegi: 01 / 02.04.2023 (pokój 2- lub 3-osobowy) …. osoby x 70,- zł/miejsce = .................... zł 

   
 

Zakwaterowanie do godz. 18.00 (tel. kontaktowy 723 678 003) 
 

  

Należność za noclegi uregulujemy przelewem lub gotówką w dniu targów w kasie Organizatora.  

 

Wyrażam/y zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.  

 

Nasz NIP* ......................................... nadany przez Urząd Skarbowy w  .......................................................  

Mój PESEL*…………………....… (podają osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej) 

 

Rezygnacja z udziału w targach wymaga formy pisemnej. Brak pisemnego zgłoszenia 
rezygnacji skutkuje wystawieniem faktury za udział w targach. 
 

Regulamin oraz Karta uczestnictwa dostępne są na stronie www.wodr.poznan.pl oraz 
w siedzibie Organizatora. 
 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z załączonym Regulaminem i akceptuję jego 
zapisy oraz zobowiązuję się do respektowania zawartych w nim oraz w Karcie uczestnictwa 
warunków, a także do przestrzegania porządku ustalonego przez Organizatora 
i obowiązujących zasad ochrony przeciwpożarowej 

 

Jednocześnie oświadczam, że posiadam aktualne pozwolenia na prowadzenie ww. 

działalności. 

 
  
 
 

 

 

.....................................................
   pieczęć i podpis 

http://www.wodr.poznan.pl/

