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 WYSTAWOWEGO
podczas Kujawsko-Pomorskich 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 ......................................................
E-mail ............................................................................ strona www ...........................................................................
NIP ................................................................................ Regon ....................................................................................
Imię i nazwisko prezesa/dyrektora/właściciela firmy ....................................................................................................
Osoba upoważniona do kontaktu z Organizatorem ........................................................................................................
tel. .................................................. e-mail ..........................................................
Przedstawimy następującą ofertę: ..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
II. Zamówienie powierzchni wystawowej i usług dodatkowych (na 2 dni)
1. Powierzchnia wystawowa (na terenie otwartym, co najmniej 2 x 3 m)
liczba m2 ...................................................

wartość, zł*

* Cenę 1 m2 i przykład obliczania opłaty podano w punkcie IV.1 „Regulaminu”.
Uwagi: .......................................................................................................................................
2. Doprowadzenie energii elektrycznej
– doprowadzenie prądu 230 V – 150 zł

3. Obowiązkowy wpis do „Informatora Dni Pola” (do 60 wyrazów)
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

4. Reklama w „Informatorze Dni Pola” (zgłoszenie w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2018 r.)
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

5. Udział w pokazie pracy ciągników i maszyn rolniczych
pokaz 1 zestawu maszyn przez 2 dni

liczba zestawów maszyn ............ x 100 zł

6. Rozładunek i załadunek eksponatów za pomocą dźwigu
– zgłaszamy potrzebę bezpłatnej usługi dźwigowej (zakreślić kółkiem)

tak

nie

– planowany termin rozładunku:

dzień ...................... godz. .....................

– planowany termin załadunku:

dzień ...................... godz. .....................

7. Dodatkowa ochrona stoiska
Jesteśmy zainteresowani indywidualną ochroną stoiska
w ramach odrębnej umowy z Agencją Ochrony (zakreślić kółkiem)
UWAGA:
Organizator wystawia fakturę VAT
po przelaniu należności na konto
BGK O/Toruń 47 1130 1075 0002 6172 1320 0005
bądź gotówką w kasie Ośrodka.

tak
nie
____________________________
RAZEM netto, zł
VAT 23%, zł
RAZEM 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 2018 bez
naszego podpisu.
Bez pieczęci i podpisu zgłoszenie jest nieważne.

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

....................................................
podpis osoby upoważnionej

pieczęć firmy

