
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    Prosimy o wpisanie branży Państwa 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 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. 

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. Jarosław Cichocki 

e-mail: j.cichocki@podr.pl    tel. 797 010 602 

Osoba odpowiedzialna za obsługę stoisk – Daniel Dąbrowski tel. 797 010 614 

 

XXIII KASZUBSKA JESIEŃ ROLNICZA LUBAŃ 18 - 19 września 2021 r. 

K A R T A   Z G Ł O S Z E N I A  -  FIRMY 
 
 

Firma: ................................................................................................................................................................ 

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

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

tel. ...................................... fax ............................. e-mail: ............................................................................... 

Nr NIP ...................................................... Osoba odpowiedzialna : ................................................................. 

ZAMÓWIENIE 

POWIERZCHNIA MODUŁU 
CENA MODUŁU 

/zł/ 

ILOŚĆ 

MODUŁÓW 
WARTOŚĆ /zł/ 

Stoisko na placu wystawowym 30 m2   (6 x 5 m) 615,-   

Stoisko na placu wystawowym 120 m2   (12 x 10 m) 1700,-   

Stoisko na placu wystawowym 250 m2   (25 x 10 m) 3500,-   

Stoisko na placu wystawowym 500 m2   (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  

 

Przesyłając niniejsze zgłoszenie zobowiązujemy się do przestrzegania warunków uczestnictwa i załączonego Regulaminu  

XXIII Kaszubskiej Jesieni Rolniczej. 

 

 

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

          data                                      podpis osoby upoważnionej                                     pieczęć 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” 

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

mailto:sekretariat@podr.pl
mailto:j.cichocki@podr.pl


 

 

 
 
1. Organizator 

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Lubaniu 

2. Miejsce 
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 

3. Warunki uczestnictwa 
a) Warunkiem uczestnictwa w Targach jest 

wpłacenie na konto bankowe Organizatora 
należności w wysokości i formie określonej 
w Karcie Zgłoszenia. 

b) Formularz Umowy - Zgłoszenia powinien 
zostać przesłany na adres Organizatora do 
dnia 6 września 2021r. 

c) Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc 
narożnych o ich lokalizacji zadecyduje ko-
lejność zgłoszenia. 

d) Opłaty należy dokonać przelewem na 
konto podane w Karcie Zgłoszenia. Dowód 
wpłaty należy okazać Organizatorom 
przed rozpoczęciem zabudowy stoiska. 

e) Organizator zastrzega sobie prawo odmo-
wy przyjęcia zgłoszenia. 

f) Osoby prowadzące sprzedaż artykułów 
spożywczych zobowiązane są do posiada-
nia właściwych zezwoleń. 

g) Każdy uczestnik, wchodzący na teren 
targów, wyraża zgodę na wykorzystanie 
wizerunku w związku z nagrywaniem ma-
teriałów video oraz fotografowaniem 
przebiegu imprezy. Uczestnik wyraża zgo-
dę, aby wymienione materiały video lub 
foto były używane przez Organizatora we 
wszelkich produkcjach, prezentacjach, re-
klamach, relacjach – wewnętrznych i ze-
wnętrznych, bez ograniczeń czasowych i 
lokalizacyjnych. 

4. Rezygnacja z udziału w Targach 
a) Rezygnacja z udziału w Targach wymaga 

pisemnego zgłoszenia pod rygorem nie-
ważności. Za datę odwołania uczestnictwa 
uważa się datę wpływu pisma do Organiza-
tora. 

b) Rezygnacja z udziału w terminie krótszym 
niż 7 dni od daty rozpoczęcia lub nie zgło-
szenie się na Targi bez uprzedniego zgło-
szenia powoduje obowiązek zapłaty 100% 
wartości wynikającej z Umowy - Zgłosze-
nia. 

5. Wynajem stoiska podwystawcy 
a) Wynajęte stoisko jest przeznaczone wy-

łącznie dla Wystawcy, który zgłosił swój 
udział na podstawie Umowy-Zgłoszenia. 

b) Podnajem stoiska przez Wystawcę jest 
możliwy wyłącznie za zgodą Organizatora 
po przedstawieniu pisemnego wniosku. 
Może wiązać się z tym dodatkowa opłata. 

6. Lokalizacja i godziny otwarcia Stoiska 
a) Lokalizacja stoiska Wystawcy wynika z 

warunków organizacyjno - technicznych te-
renu Targów, projektu zabudowy po-
wierzchni wystawienniczej i ewentualnych 
życzeń Wystawcy realizowanych w miarę 
możliwości Organizatora. 

b) Stoisko jest czynne w godz. 9.oo – 17.oo 

7. Zasady zabudowy stoiska 
a) Wystawca zobowiązany jest do przygoto-

wania stoiska do godz. 9.oo w dniu rozpo-
częcia Targów. Po godz. 9.oo nie zajęte 
stoisko zostaje do dyspozycji Organizatora 
Targów. 

b) Eksponaty nie mogą być ustawiane w ciągu 
komunikacyjnym, a pokazy sprzętu nie 
mogą utrudniać lub uniemożliwiać prze-
mieszczania się uczestników. 

c) Umieszczanie reklam i materiałów promo-
cyjnych poza stoiskiem wymaga zgody Or-
ganizatora oraz dodatkowej opłaty. 

d) Użycie sprzętu do nagłaśniania na stoisku 
może nastąpić tylko za zgodą Organizatora. 

e) Wszystkie prace elektryczne na stoisku 
wykonywane są wyłącznie przez Organiza-
tora. 

f) Wystawca jest zobowiązany dopilnować 
przestrzegania na stoisku wszelkich przepi-
sów handlowych, sanitarnych, p.poż., bhp i 
innych. 

g) Likwidacja stoiska nie może nastąpić 
wcześniej niż ostatniego dnia Targów po 
godz. 17.oo, nie później jednak niż do 
godz. 22.oo. 

8. Zasady użytkowania samochodów na 
terenie Targów 

a) Zabrania się Wystawcom poruszania 
samochodami w godzinach otwarcia tar-
gów. 

b) Pozostawienie samochodu osobowego lub 
dostawczego na stoisku wymaga wcze-
śniejszego uzgodnienia z Organizatorem. 

9. Konkursy: Hit Targowy i Najładniejsze 
Stoisko 

a) Wystawca zainteresowany powyższym 
wyróżnieniem powinien przesłać wraz ze 
Zgłoszeniem wniosek oraz pisemne uza-
sadnienie wniosku. 

b) Wnioski zostaną rozpatrzone przez komisję 
powołaną przez Organizatora, a wynik 
ogłoszony w drugim dniu Targów, tj. 19 
września ok. godz. 12.oo. 

10. Ubezpieczenie, ochrona i odpowie-
dzialność Organizatora 

a) Organizator posiada polisę OC na czas 
trwania Targów. 

b) Organizator nie ubezpiecza i nie ponosi 
odpowiedzialności za mienie Wystawcy. 

c) Organizator nie odpowiada za szkody 
wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu 
przez wystawców. 

d) Organizator nie odpowiada za szkody 
spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, 
uderzeniami pioruna, zalaniem wodą, 
przerwą w dostawie prądu oraz przyczy-
nami niezależnymi od Organizatora. 

e) Organizator nie odpowiada za zmianę 
organizacji Targów, ich odwołanie i prze-
rwanie oraz zmiany warunków or-
ganizacyjnych lub finansowych spowodo-
wane działaniem siły wyższej lub zarządze-
niami władz państwowych. 

11. Odpowiedzialność wystawcy 
a) Wystawcy zaleca się ubezpieczenie mienia 

na własny rachunek. 
b) Za codzienny nadzór i ochronę stoiska na 

godzinę przed otwarciem Targów, w go-
dzinach otwarcia i 30 minut po zamknięciu 
odpowiedzialny jest Wystawca. 

c) Wystawca jest zobowiązany do pokrycia 
kosztów wszystkich szkód i braków po-
wstałych w wyniku użytkowania stoiska i 
nieprzestrzegania regulaminu. 

12. Reklamacje 
a) Wszelkie reklamacje Wystawcy powinny 

być zgłaszane pisemnie do Organizatora w 
czasie trwania Targów. 

b) Po zakończeniu Targów żadne reklamacje 
nie będą uwzględniane. 

13. Postanowienia końcowe 
a) Z chwilą złożenia przez Wystawcę Karty 

Zgłoszenia do Organizatora następuje przy-
jęcie warunków Regulaminu. 

b) W stosunkach prawnych pomiędzy Wy-
stawcą, a Organizatorem mają zastosowa-
nie przepisy kodeksu cywilnego. 

c) 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 Do-
radztwa Rolniczego w Lubaniu z siedzi-
bą w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskie-
go 3, 83-422 Nowy Barkoczyn. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 
- iod@podr.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane 
będą w celu przeprowadzenia, udoku-
mentowania i rozliczenia targów - na 
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych oso-
bowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobo-
wych będą wyłącznie podmioty upraw-
nione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowy-
wane będą przez okres 6 lat / lub w 
oparciu o uzasadniony interes realizo-
wany przez administratora. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od 
administratora dostępu do danych 
osobowych, ich sprostowania, usunię-
cia, 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 nie-
zbędne w celu organizacji, przeprowa-
dzenia, udokumentowania i rozliczenia 
targów. 

R E G U L A M I N  
XXIII KASZUBSKIEJ JESIENI ROLNICZEJ LUBAŃ 18 - 19 września 2021 


