
                                 Karta zgłoszenia uczestnictwa    

w Jesiennych Targach Ogrodniczych 
 

Zgłaszam udział w Jesiennych Targach Ogrodniczych, 

które odbędą się w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 

w dniach 6-7 października 2018 r. w godz. od 9.00 do 16.00 

 

 
 

 

 
Potwierdzenie uczestnictwa następuje z chwilą przesłania karty zgłoszenia wraz z kserokopią dowodu wpłaty w terminie 

do 28 września 2018 r. 

W przypadku wniesienia opłaty po dniu 5 października 2018 r. wartość kwoty wzrasta o 10% 

Numer konta, na które należy dokonać wpłaty:  

BGK w Białymstoku nr: 62 1130 1059 0017 3415 5620 0003 
Miejsce na ofertę handlową Wystawcy: 

 

 

 

 

Zgłaszam potrzebę korzystania z usług koncesjonowanej firmy ochroniarskiej (zakreślić właściwe) 

 TAK                                                  NIE 

Zamawiam stoisko wystawowe zgodnie z cennikiem usług PODR: 

• pod zadaszeniem   wartość z VAT 321,03 zł/1 moduł (15m2) x ........... (ilość modułów); 

• wiata    wartość z VAT 321,03  zł/1 moduł (9m2)  x ........... (ilość modułów); 

• plac     wartość z VAT 321,03 zł/1 moduł (36m2) x ........... (ilość modułów); 

                                Razem wartość:   .................................... 
Chcę wynająć majątek ruchomy do wyposażenia stoisk wystawowych zgodnie z cennikiem usług PODR: 

• krzesło       wartość z VAT 10 zł/1 szt. za dobę    x ........... (ilość szt.); 

• stolik       wartość z VAT 16 zł/1 szt.  za dobę  x ........... (ilość szt.); 

Razem wartość:   ..................................... 

Zgłaszam udział w konkursie na „Najatrakcyjniejsze stoisko wystawowe” (zakreślić właściwe) 

TAK    NIE 
Podpisanie Karty zgłoszenia uczestnictwa w Jesiennych Targach Ogrodniczych jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem Jesiennych 
Targów Ogrodniczych Szepietowo 6-7 października 2018 r. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, z siedzibą 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 

 

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

                    Podpis zgłaszającego                    Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia 

Nazwa i adres Wystawcy: NIP / PESEL : 

Numer telefonu kontaktowego: 

Osoby upoważnione do przebywania na terenach wystawowych od godziny 18:00 dnia 5.10.2018 r. do 

godziny 7:00 dnia 6.10.2018 r. i od godziny 18:00 dnia 6.10.2018 r. do godziny 7:00 dnia 7.10.2018 r.        

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 


