
 

WIOSENNE TARGI OGRODNICZE 

           I TARGI PSZCZELARSKIE 
SZEPIETOWO 21-22 KWIETNIA 2018 r.  

 

ZAMÓWIENIE NA WYŻYWIENIE  
 
 

 

 

 

 

 

POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA NASTĘPUJE Z CHWILĄ 

PRZESŁANIA KARTY ZAMÓWIENIA 
NALEŻNOŚĆ ZA WYŻYWIENIE NALEŻY WPŁACIĆ PRZED IMPREZĄ TARGOWO WYSTAWIENNICZĄ 

DO DNIA 12.04.2018 r. NA KONTO BGK w Białymstoku nr: 62 1130 1059 0017 3415 5620 0003 

W PRZYPADKU BRAKU WPŁATY WYŻYWIENIE NIE BĘDZIE PRZYGOTOWANE 

 

 

WYŻYWIENIE 

 20.04.2018 r. 21.04.2018 r. 22.04.2018 r. 

ŚNIADANIE    

OBIAD    

KOLACJA    

 

Ceny posiłków zgodnie z cennikiem usług PODR: 

Śniadanie - 12 zł; 

Obiad - 20 zł; 

Kolacja - 12 zł;                                                            
Wszystkie ceny zwierają podatek VAT 
*(liczba miejsc ograniczona) 

Podpisanie Karty zgłoszenia uczestnictwa w Wiosennych Targach Ogrodniczych i Targach Pszczelarskich jest jednocześnie potwierdzeniem 

zapoznania się i akceptacji Regulaminu Wiosennych Targów Ogrodniczych i Targów Pszczelarskich Szepietowo 21-22 kwietnia 2018 r.     

   

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 

 

.............................................................. ……………………………………… 

Data i podpis składającego zamówienie Data i podpis pracownika PODR  

 przyjmującego zamówienie 

Nazwa i adres wystawcy: NIP/PESEL wystawcy: 

Numer tel. kontaktowego: 

 

 

 

 


