POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W LUBANIU
Lubań ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn
tel. 58 326-39-00, fax 58 309-09-45, e-mail: sekretariat@podr.pl
Komisarz Targów - mgr inż. Andrzej Okrój
e-mail: a.okroj@podr.pl

tel. 607 462 000

XXI KASZUBSKA JESIEŃ ROLNICZA LUBAŃ 15 - 16 września 2018 r.

KARTA ZGŁOSZENIA
WARUNKIEM UCZESTNICTWA jest przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA do dnia 3 września br.
Firma: ................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Adres: ................................................................................................................................................................
ulica

miejscowość

poczta

tel. ...................................... fax ............................. e-mail: ...............................................................................
Nr NIP ...................................................... Osoba odpowiedzialna : .................................................................
ZAMÓWIENIE
POWIERZCHNIA MODUŁU

CENA MODUŁU
/zł/

Stoisko na placu wystawowym 30 m 2 (6 x 5 m)

ILOŚĆ
MODUŁÓW

WARTOŚĆ /zł/

600,-

Stoisko na placu wystawowym 120

m2

(12 x 10 m)

1600,-

Stoisko na placu wystawowym 250

m2

(25 x 10 m)

3500,-

Stoisko na placu wystawowym 500 m 2 (50 x 10 m)

6000,-

Stoisko narożne /ilość stoisk jest ograniczona/ (dopłata za stoisko narożne 50 %)
Energia elektryczna 230 V

150,-

Energia elektryczna 400 V

250,SUMA
Należność VAT 23%
Razem do zapłaty

Zgłoszenia prosimy wysyłać e-mailem na adres: w.ciecholewska@podr.pl
Prosimy o wpisanie branży Państwa Firmy ………………………………………………………............................
Należność należy wpłacić na konto : Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Bank Gospodarstwa Krajowego 20 1130 1121 0006 5580 9920 0001 z dopiskiem „KJR Lubań”
Przesyłając niniejsze zgłoszenie zobowiązujemy się do przestrzegania warunków uczestnictwa i załączonego Regulaminu
XXI Kaszubskiej Jesieni Rolniczej.

...............................
data

...............................................................
podpis osoby upoważnionej

...................................................................
pieczęć firmy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu z siedzibą w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3,
83-422 Nowy Barkoczyn,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@podr.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w organizacji celu związanym z zawarciem, realizacją oraz rozliczeniem zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b,c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest niezbędne w celu związanym z zawarciem, realizacją oraz rozliczeniem zamówienia.

