X Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego
XXV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i
Dni z Doradztwem Rolniczym
SZEPIETOWO 2018
23-24.06.2018 r.

ZGŁOSZE NIE UDZI AŁU
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 1 czerwca 2018 r.
Pieczątka firmy

NIP/ PESEL

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu:

POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA NASTĘPUJE Z CHWILĄ PRZESŁANIA KARTY ZGŁOSZENIA WRAZ
Z KOPIĄ DOWODU WPŁATY
W przypadku dokonania wpłaty po dniu 22 czerwca 2018 r. kwota będzie zwiększona o 10%

Zamawiam powierzchnię wystawienniczą
Rodzaj i wielkość stoiska :

zamawiana
liczba stoisk

Ekspozycja z branży:

Plac Am

8x10 m = 80 m2

Maszyny i urządzenia rolnicze

Plac A1

6x5 m = 30 m2

Nawozy

Plac A2

6x6 m = 36 m2

Kwiaty, firmy ogrodnicze

Plac A3

6x6 m = 36 m2

Urządz. do produkcji zwierz.
wyposaż. bud., firmy paszowe

Plac A4

6x6 m = 36 m2

Środki do produkcji rolniczej

Plac AG

3x3 m = 9 m2

Genetyka

Plac B

4x4 m = 16 m2

Inne

(zabawki, odzież,
słodycze, pościel)

1310,00 **zł
1130,00 ** zł
1310,00*
900**zł zł
1130,00
800** **
zł zł
1310,00
900**zł**zł
1130,00
800** **
zł zł
1310,00
**zł
900**zł
1130,00
800** **
zł zł
1310,00
**zł
900**zł
1130,00
800** **
zł zł
1310,00
**zł
900**zł
1130,00**
800** złzł
900**zł
705,00*zł
800** zł
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* 1310,00 zł za 1 stoisko w przypadku zamówienia stoisk w ilości od 1 do 5
** 1130,00 zł za 1 stoisko w przypadku zamówienia stoisk w ilości 6 i więcej

* pkt. 13. Rozdz. IV

Prąd 230 V 10A (123,00 zł brutto )

=

OPŁATY RAZEM
Zgodnie z cennikiem PODR
Zobowiązuję się do wpłacenia kwoty w wysokości:

zł

Na konto PODR Szepietowo – BGK BIAŁYSTOK 35 1130 1059 0017 3415 5620 0004
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,18-210 Szepietowo, Szepietowo
Wawrzyńce 64, w zakresie przewidzianym w powyższym formularzu dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia.
Wyrażam / nie wyrażam* zgody na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Podlaskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Szepietowie.
Wyrażam / nie wyrażam* zgody na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a:
(1) o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania
(2) o dobrowolności podania danych i o tym, że w przypadku ich niepodania realizacja usługi nie będzie możliwa
(3) że odbiorcą danych mogą być jedynie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
(4) że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych celem zbierania danych jest również zapewnienie właściwej
jakości usług i zarządzania realizacją usług oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
* niepotrzebne skreślić
Wypełnienie i podpisanie karty Zgłoszenia Udziału w X Ogólnopolskiej Wystawie Bydła Hodowlanego XXV Regionalnej Wystawie Zwierząt
Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym Szepietowo 2018, jest formą zawarcia umowy z Organizatorem na świadczenie usług określonych Kartą
Zgłoszenia, oraz jednoczesną formą zaakceptowania warunków regulaminu wystawy.

……………………………….........
Data i podpis zgłaszającego

…………………………………………
Data i podpis pracownika PODR przyjmującego zgłoszenie

