
 

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu 
ul. 3-go Maja 44, 
76-200 Słupsk 

 

58 Targi Ogrodnicze – Wiosna 2023 
25-26 marca Słupsk 

 

KARTA ZGŁOSZENIA - OGRODNICY 
 

a. Wystawca  ..................................................................................................................................................... 

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

(pełna nazwa firmy lub Imię i nazwisko) 

b. Adres  ............................................................................................................................................... 

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

tel. .................................................. e-mail: ...........................................NIP.......................................................... 

c. Produkt wystawienniczy (krótki opis eksponatów ) 

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

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

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

e. Planowany przyjazd na targi nastąpi w dniu............................... o godz. ........................................ 

f. Koszt uczestnictwa w targach wynosi: 

Stoisko w sektorze ogrodniczym 

- Stoiska mają głębokość 4 m, wystawca zgłasza tylko ilość metrów bieżących (szerokość stoiska) 
Minimalna wielkość stoiska ogrodniczego to 12 m2 
- Dla Ogrodników którzy biorą powyżej 48m2 przyznawany jest rabat wysokości 10% 
 

 głębokość 4 m x szerokość .......................... m = ............................ m2 

 ilość m2   ........................................ x 38.00 zł  brutto = ................................. zł. 

Do zapłaty............................................ zł. 

słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………...…. 

 
Należność prosimy wpłacać na konto:   

PODR w Lubaniu, Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn 
BGK 20 1130 1121 0006 5580 9920 0001 

z dopiskiem „Targi w Słupsku” 
 

* - koszty ogólne organizacji targów 
 



Warunkiem uczestnictwa jest złożenie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia oraz 
wniesienie opłaty do dnia 22-03-2023 br. 
 
Faktury wystawiane są automatycznie po wpłacie na konto i wysyłane pocztą lub drogą 
elektroniczną – prosimy w zgłoszeniach podawać czytelnie adresy – email. 
Regulamin Targów Ogrodniczych – Wiosna ‘2023 znajduje się na stronie internetowej 
www.podr.pl/wydarzenia/targi Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu 
i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Ze względu na zmianę siedziby firmy (biura), prosimy o 
regulowanie wpłat przelewem. 
 

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 odpłatnie po wcześniejszym uzgodnieniu z 

organizatorem. 
Energia elektryczna – 230V – od 50 zł 
Energia elektryczna – 400V – od 150 zł 

 Teren targów jest utwardzony (kostka brukowa należy zapewnic sobie mocowanie namiotów) 
 Wystawca zobowiązany jest do uprzątnięcia stanowiska po zakończeniu targów 
 
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. b i 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. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z art. 81 ustawy z  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn 
 
Wszelkich informacji udziela komisarz targów w godzinach od 7 do 15: 
P. Domagała – tel. 607-99-32-62 oraz Alicja Staciwa - tel. 797-010-682, 
Karty zgłoszenia można przesyłać na e-mail: targislupsk@podr.pl 
UWAGA!!!- Targi odbędą się przy Parku Wodnym Trzy Fale w Słupsku ul. Grunwaldzka 8A 

 
 

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


