
I. Informacje o wystawcy (wypełnić drukowanymi literami)

Nazwa firmy ........................................................................................................................................................................................................

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

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

kod pocztowy: ........................... poczta: ........................................................... województwo: ....................................................................

tel: ............................................... fax: .................................................................. NIP: ......................................................................................

Imię i nazwisko prezesa/dyrektora/właściciela firmy: .........................................................................................................................................

Na targach wystawiamy: ...........................................................................................................................................................................................

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

Warunkiem przyjęcia Zgłoszenia i udziału w Targach Turystyczno-Ogrodniczych "Lato na Wsi" jest:
Terminowe przesłanie formularza zgłoszeniowego i wpisu do Katalogu                              -   do  24 kwietnia 2015 r.
Dokonanie pełnej opłaty za udział w Targach (przelew, gotówka)                                       -   do  24 kwietnia 2015 r.
   
Każdemu wystawcy przydzielone będzie tylko jedno stoisko!

II. Zamówienie powierzchni wystawowej                                                                          Opłaty za dwa dni w pola wpisać 
wyliczone kwoty netto

1. Stoiska dla sektora ogrodniczego i pozostałych firm (min. 25 m2) do 15 kwietnia od 15 do 24 kwietnia

- stoisko o powierzchni od 25 do 40 m2 ilość m2 ........ x 20 zł/m2 ilość m2 ........ x 25 zł/m2

- stoisko o powierzchni pow. 40 m2 ilość m2 ........ x 16 zł/m2 ilość m2 ........ x 20 zł/m2

Głębokość stoisk ogrodniczych (właściwe zaznaczyć)                                                     

2. Stoiska dla pszczelarzy i twórców ludowych, KGW (min.12 m2,głeb. 4m2) ilość m2 ........ x 10 zł/m2 ilość m2 ........ x 12 zł/m2

III. Zamówienie wyposażenia dodatkowego

- lada wystawiennicza (100 x 50 x 50cm) z jedną półką ............. szt. x 50 zł

- stolik plastikowy  .............. szt. x 30 zł

- krzesło  .............. szt. x 20zł

- podłączenie prądu 230 V 1-fazowy 16 A 80 zł

IV. Obowiązkowy wpis do katalogu wystawców 30 zł

Niniejszym zgłaszamy swój udział w targach oraz akceptujemy załączony regulamin targów, który jest 
integralną częścią niniejszej umowy. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT i upoważniamy Kujawsko-
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Wartość netto

Podatek VAT 23%

Wartość brutto
Bez podpisu i pieczęci firmowej zgoszenie jest nieważne

Pieczątka firmowa

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

Dyrektor/Prezes/Właściciel

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

  Data 2015 ...........                    

Konto: BOŚ SA O/Bydgoszcz 98 1540 1027 2102 7501 6261 0001 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
w Targach Turystyczno - Ogrodniczych „LATO na WSI”

Minikowo 9-10 maja 2015 roku

Termin przyjmowania zgłoszeń: 
I termin - 15.04.2015 r. 
II termin - 24.04.2015 r. 

                          89-122 Minikowo k. Nakła nad Notecią, tel. 52 386 72 00, 386 72 14, fax 52 386 72 27                      
                                                           e-mail: sylwia.zakowska@kpodr.pl, targi@kpodr.pl        www.kpodr.pl 

REGON 093222745
NIP 558-17-42-615

KUJAWSKO-POMORSKI 
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

w Minikowie

4 m 6 m


