
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

WARUNKIEM UCZESTNICTWA jest przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA do dnia 6 lipca br. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Zgłoszenia prosimy wysyłać e-mailem na adres:  targiluban@podr.pl 

Zobowiązuję się uregulować należność w kasie PODR (Budynek A) lub wpłacić na konto Organizatora: 

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu 

Bank Gospodarstwa Krajowego 20 1130 1121 0006 5580 9920 0001 z dopiskiem „WYSTAWA Lubań” 

 
_______________________________    _____________________________ 

Miejscowość, data       Podpis wystawcy 
 
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 celu przeprowadzenia, udokumentowania i rozliczenia targów - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. 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, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, 

9) podanie danych osobowych jest niezbędne w celu organizacji, przeprowadzenia, udokumentowania i rozliczenia targów. 

POMORSKA WOJEWÓDZKA WYSTAWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH  10–11 lipca 2021 r. 

ZGŁOSZENIE STOISKA HANDLOWEGO 

Firma/Nazwisko imię.............................................................................................................................................. 

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

Adres: ..................................................................................................................................................................... 
                                     ulica                                                                miejscowość                                                                            poczta 

tel. ..........................................................………..…...... fax .............................................................……...……………… 

e-mail: ............................................................................ Nr NIP ..................................................................………. 

Asortyment handlowy : 

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

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

ZAMÓWIENIE STOISKA 

Powierzchnia stoiska w m2 
Cena za m2 brutto /zł/ 

za dwa dni 
Wartość brutto /zł/ 

_________________   x   _______________   =   ________  m2 

         szerokość                          głębokość 
30,- 

 

ZAMOWIENIE STOISKA z produktami lokalnymi i tradycyjnymi (wędliny, sery, chleby, ciasta, ryby itp.) 

szerokość stoiska (mb), głębokość do 2 m ______  x 123,-zł brutto  

Energia elektryczna      230 V     -   150,-zł 
                                         400 V     -   250,-zł 

- 
 

 

 

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 Wystawy - mgr inż. Jarosław Cichocki, tel. 797 010 602 
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