Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Oddział w Przysieku
Przysiek, ul. Parkowa 1, 87-134 Zławieś Wielka
tel. 56/ 611 09 00, fax/ 56 611 09 05, przysiek@kpodr.pl
www.kpodr.pl
Komisarz Wystawy:
tel. 56/ 611 09 31, kom. 601 664 415, piotr.stelmaszak@kpodr.pl
Termin przyjmowania zgłoszeń:
do 25 maja 2018 roku

ZGŁOSZENIE STOISKA HANDLOWEGO
Kujawsko-Pomorskie DNI POLA Grubno 2018
16-17 czerwca 2018 roku, godz. 10-17
I.

Informacje o Wystawcy

Pełna nazwa firmy / instytucji ........................................................................................................................................
Miejscowość ...................................................................... ulica ..................................................................................
Kod pocztowy, poczta ............................................................................ woj. ..............................................................
Tel. (z nr kierunkowym) .................................... fax ....................................... NIP .....................................................
Osoba upoważniona do kontaktu z Organizatorem ............................................................. tel. ....................................
Profil działalności ...........................................................................................................................................................
II. Zamówienie powierzchni handlowej
(na 2 dni, bez dostępu do energii elektrycznej, samochód poza stoiskiem)
1. Stoisko handlowe (długość maksymalnie 10 m, głębokość 3 m)
długość stoiska (przód) ........... m bieżących

liczba mb x 60 zł/mb (brutto) =

2. Stoisko inne (po uzgodnieniu telefonicznym)

......................................... =
_________________________________
wartość ogółem brutto, zł

–
–

–
–
–

O rezygnacji z udziału w kiermaszu handlowym należy poinformować Komisarza Wystawy.
W przypadku niezajęcia zarezerwowanego stoiska w terminie do 16 czerwca 2018 roku do godz. 1130, stoisko zostanie
przydzielone innej firmie. Przedłużenie rezerwacji stoiska możliwe jest wyłącznie po telefonicznym poinformowaniu
Komisarza Wystawy.
Stoisko wyznacza organizator Dni Pola w tygodniu poprzedzającym imprezę i informuje o tym telefonicznie Wystawcę.
Ze względu na ograniczoną powierzchnię, o uczestnictwie w Dniach Pola decyduje Organizator na podstawie asortymentu
towaru i kolejności wpływu zgłoszeń.
Opłata za zamówione stoisko będzie pobrana na miejscu w dniu imprezy.
Można też uregulować ją przelewem na rachunek: BGK O/Toruń 47 1130 1075 0002 6172 1320 0005
(dowód wpłaty zachować do kontroli podczas Dni Pola w Grubnie).
Podpisując niniejsze „Zgłoszenie” akceptujemy jako obowiązujące nas:
„Regulamin Kujawsko-Pomorskich Dni Pola” (zamieszczony na www.kpodr.pl) oraz przepisy techniczne i bhp.
Upoważniamy do wystawienia faktury VAT za udział w Kujawsko-Pomorskich Dniach Pola Grubno 2018
bez naszego podpisu.
Bez pieczęci i podpisu zgłoszenie jest nieważne.

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

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

