Zgłoszenie przyjmuje:

Przed wypełnieniem zgłoszenia
należy zapoznać się
z „Regulaminem Kujawsko-Pomorskich
Dni Pola Grubno 2017”

Biuro Wystawy
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie, Oddział w Przysieku
Przysiek, ul. Parkowa 1, 87-134 Zławieś Wielka
tel. 56 611 09 00, fax 56 611 09 05, przysiek@kpodr.pl
lub koordynatorzy demonstracji polowych
tel. 56 611 09 22, 506 392 682, marek.radzimierski@kpodr.pl
tel. 56 611 09 23, 604 843 622, stanislaw.szwejka@kpodr.pl

ZGŁOSZENIE ODMIAN ROŚLIN DO PREZENTACJI
podczas XXI Kujawsko-Pomorskich DNI POLA Grubno 2017
10-11 czerwca 2017
I.

Informacje o Wystawcy

Pełna nazwa firmy / instytucji ........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Miejscowość ...................................................................... ulica ..................................................................................
Kod pocztowy, poczta ............................................................................ woj. ..............................................................
Tel. (z nr kierunkowym) ................................................................................... fax ......................................................
E-mail ............................................................................ strona www ...........................................................................
NIP ................................................................................ Regon ....................................................................................
Imię i nazwisko prezesa/dyrektora/właściciela firmy ....................................................................................................
Osoba upoważniona do kontaktu z Organizatorem ........................................................................................................
tel. .................................................. e-mail ..........................................................
II. Zgłoszenie odmian roślin do prezentacji na kolekcji odmian
Zgłaszamy następujące odmiany roślin uprawnych do prezentacji na poletkach:
Gatunek

Nazwa odmiany

Nazwa odmiany

Nazwa odmiany

Nazwa odmiany

– razem odmiany ozime

liczba ............ x 190 zł

– razem odmiany jare

liczba ............ x 150 zł

– udział w seminarium polowym IX 2017 (dotyczy odmian kukurydzy)

liczba ............ x 40 zł

Zobowiązujemy się dostarczyć na własny koszt zaprawione nasiona ww. odmian na adres Biura Wystawy,
w następujących terminach:
odmiany ozime rzepak – do 22 sierpnia 2016 roku
pozostałe gatunki ozime – do 26 września 2016 roku
odmiany jare (poza kukurydzą) – do 20 marca 2017 roku
kukurydza – do 17 kwietnia 2017 roku
III. Zamówienie powierzchni wystawowej i usług dodatkowych
1. Powierzchnia wystawowa (na terenie kolekcji odmian) – bezpłatnie, zgodnie z pkt IV.6 Regulaminu
2. Obowiązkowy wpis do „Informatora Dni Pola”
50 zł
Poniżej podać treść wpisu lub przesłać osobno, zgodnie z punktem VIII.1 „Regulaminu”
(kontakt: liliana.czerwinska@kpodr.pl, tel. 56 611 09 33).

50

3. Reklama w „Informatorze Dni Pola”
Kontakt w sprawie ustaleń dotyczących reklamy: liliana.czerwinska@kpodr.pl, tel. 56 611 09 33.
– pełen kolor, 1 strona B5

liczba ............ x 400 zł

– pełen kolor, 1/2 strony B5

liczba ............ x 200 zł

– czarna-biała, 1 strona B5

liczba ............ x 200 zł

– czarna-biała, 1/2 strony B5

liczba ............ x 100 zł

4. Dodatkowa ochrona stoiska
jesteśmy zainteresowani indywidualną ochroną stoiska
w ramach odrębnej umowy z Agencją Ochrony (zakreślić kółkiem)

tak
nie
____________________________
razem netto, zł
VAT 23%, zł
OGÓŁEM brutto, zł

Podpisując niniejsze „Zgłoszenie” akceptujemy jako obowiązujące nas: „Regulamin Kujawsko-Pomorskich
Dni Pola” (dostępny m.in. na www.kpodr.pl) oraz przepisy techniczne i bhp.
Upoważniamy do wystawienia faktury VAT za udział w Kujawsko-Pomorskich Dniach Pola Grubno 2017 bez
naszego podpisu.
Bez pieczęci i podpisu zgłoszenie jest nieważne.

....................................................
miejscowość, data

....................................................
podpis osoby upoważnionej
pieczęć firmy

