Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Oddział w Słupsku

ul. Poniatowskiego 4A
76-200 Słupsk
tel. 59 847 12 81; tel. 797 010 680

Karta zgłoszenia
uczestnictwa w Targach Kwiatowo - Pszczelarskich
w dniach 19-20 maja 2018 r.
a. Wystawca .....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(pełna nazwa firmy)

b. Adres ...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
tel. .................................................. fax. ...........................................NIP...............................................................

c. Produkt wystawienniczy (krótki opis eksponatów, technologii lub wykonywanych usług)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

d. Imię, nazwisko i telefon osoby odpowiedzialnej za stoisko
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

e. Koszt uczestnictwa w targach wynosi:
1. Stoiska w sektorze ogrodniczym
Stoiska mają głębokość 4 m, wystawca zgłasza tylko ilość metrów bieżących (szerokość stoiska)


głębokość 4 m x szerokość .......................... m = ............................ m



ilość m

2

2

........................................ x 34.00 zł. brutto = ................................. zł.

2. Stoiska w sektorze art. odzieżowo-przemysłowym
Minimalna głębokość stoiska 2 m


ilość m

2

................................. x 34.00 zł. brutto = ....................... zł.

3. Pozostałe stoiska
Wielkość i usytuowanie stoiska w uzgodnieniu z organizatorem.

4.

ilość m 2 ................................. x 34.00 zł. brutto = ....................... zł.

Stoiska pod namioty promocyjne o wymiarach ok. 4m x 4m
Stoiska do prezentacji produktów bez ich sprzedaży


f.

opłata ryczałtowa - 450 zł. brutto

Opis organizacji stoiska (ilość i wymiary stanowiska, sposób ekspozycji, np. namiot własny o wymiarach)

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

Ogółem należności ............................................ zł.
Słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………...….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

Należność prosimy wpłacać w kasie Ośrodka lub na konto:
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3
83-422 Nowy Barkoczyn
- z dopiskiem „Targi w Słupsku”

20 1130 1121 0006 5580 9920 0001
Warunkiem uczestnictwa jest złożenie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia oraz
wniesienie opłaty do dnia 14-05-2018 br.
Faktury wystawiane są w pokoju 111 w Słupsku. (osoba odpowiedzialna: P. Mirosława Ratajczyk)
Regulamin Targów Kwiatowo-Pszczelarskich znajduje się na stronie internetowej www.podr.pl
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu i zobowiązuję się do jego
przestrzegania.

UWAGA !







Wystawca odpowiada za zabezpieczenie swojego stoiska po zamknięciu targów.
Organizator i firma ochroniarska odpowiada za ogólne bezpieczeństwo na terenie targów.
Lokalizacja stoisk wystawienniczych uzależniona będzie od kolejności zgłoszeń i wniesionych terminowo
opłat.
Korzystanie z energii elektrycznej możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.
Wystawca zobowiązany jest do uprzątnięcia stanowiska po zakończeniu targów
Prosimy dokładnie pisać co będzie wystawiane na stoisku, wypadku nie zgłoszenia oferowanego towaru
wystawca będzie musiał usunąć go ze stoiska.

Wszelkich informacji udziela komisarz targów:
Alicja Staciwa - tel. 797-010-682,
Karty zgłoszenia można przesyłać na e-mail: targislupsk@podr.pl

……………………………..
(podpis i pieczęć wystawcy)

