
Szanowni Pañstwo !!!
Lubuski Oœrodek Doradztwa Rolniczego ma zaszczyt zaprosiæ Pañstwa do udzia³u w Targach Rolniczych Glisno 2018, 
które odbędą się 26 i 27 maja 2018 roku na terenach pałacowych LODR w Gliśnie.
W ramach promocji firm uczestniczących w Targach ukaże się bezpłatne wydanie Gazety Targowej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

www.lubuskie.pl

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW:
Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą uczestników Targów Rolniczych

Glisno 2018, które odbędą się 26 i 27 maja 2018 roku na terenach pałacowych
Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gliśnie.

I. Warunki udzia³u

1. Warunkiem udzia³u w Targach Rolniczych Glisno 2018 jest z³o¿enie u organizatora do 18 maja 2018 pisemnego 
i dok³adnie wype³nionego „Formularza zgłoszeniowego” (ORYGINAŁ) z do³¹czon¹ kserokopi¹ dowodu wpłaty.

      UWAGA! Zgłoszenie przesłane faxem lub e-mailem nie stanowi podstawy do zarejestrowania udziału w Targach.

2. Organizator przydziela stoisko i jego lokalizację. Nie zapewniamy tych samych miejsc stoiskowych co w ubiegłych latach.
    Zabrania się zmiany stoiska bez uzgodnienia z organizatorem.

3. Dla wszystkich firm prowadzących sprzedaż minimalna powierzchnia wynosi 8 m2.

4. Wszystkich wystawców obowiązuje minimalna głębokość stoiska - 2 metry.

5. Wynajmujący stoisko targowe musi przestrzegać przepisów przeciwpożarowych wynikajacych z Ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej oraz zabezpieczyć wymagany sprzęt przeciwpożarowy we własnym zakresie.

6. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia organizatora o dostrzeżonych zagrożeniach, wypad-
kach lub szkodach.
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      Serdecznie zapraszamy do udzia³u w Targach 
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IV. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie reklamacje winny być zgłoszone pod adresem organizatora pisemnie w terminie 7 dni od daty zakończenia 
imprezy.

2. Z chwilą złożenia przez uczestnika „Formularza zgłoszenia” następuje przyjecie niniejszego Regulaminu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, straty, kradzieże oraz szkody spowodowane przez wystawców 
lub zwiedzających powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjatkiem szkód powstałych z winy organizatora.

4. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach, należy do 21 maja 2018 r. powiadomić organizatora.
    Brak informacji o rezygnacji jest równoznaczny z uczestniczeniem w Targach i poniesieniem kosztów zgodnie  

ze zgłoszeniem.

do 18 maja 2018 roku na konto:

Lubuski Oœrodek Doradztwa Rolniczego
Kalsk 91, 66-100 Sulechów

BGK 24 1130 1222 0030 2053 4720 0004 

z dopiskiem GLISNO

II. Warunki p³atnoœci

1. Wysokość opłat za najem stoiska targowego wynosi 35 zł/m2 brutto na powierzchni otwartej.

2. Wystawca w „Formularzu zgłoszeniowym” powinien określić wielkość stoiska w m2.

3. Organizator zastrzega sobie wyłączność na sprzedaż lodów, piwa i usługi gastronomiczne.

4. Opłaty za wynajem stoiska targowego dotyczą:

     okresu przygotowania, trwania i likwidacji Targów oraz kosztu zużycia wody, sprzątania stoisk i ciągów komunikacyjnych, 
wywożenia śmieci, zabezpieczenia obiektu w porze nocnej, ogłoszeń o imprezie w prasie oraz reklamy wizualnej na 
terenie województwa lubuskiego.

III. Ustalenia porz¹dkowe i organizacyjne Targów Rolniczych Glisno 2018

1. Po uzgodnieniu z organizatorem udostepniamy uczestnikom wynajęte stoisko targowe w dniu 25 maja 2018 r.

2. Organizator nie zabezpiecza dostępu do przyłącza elektrycznego.
3. Przygotowanie stoiska należy dokonać w dniu 26 maja 2018 r. do godz. 800.

4. Organizator udostępnia telefon kontaktowy firmy świadczącej usługi załadunku i rozładunku maszyn i urządzeń. 
Wystawca uzgadnia szczegółowe warunki oraz rozlicza się finansowo bezpośrednio z firmą wykonujacą usługę.

5. Godziny otwarcia w dniu Targów:

•   dla wystawców   800 - 1700

•   dla zwiedzaj¹cych  900 - 1700

6. Zabrania się używania butli gazowych.

Odpłatność za udział w Targach oraz reklamę w Gazecie Targowe należy wnieść

V. Dodatkowe us³ugi œwiadczone przez organizatora 
1. Istnieje mo¿liwoœæ zamieszczenia reklamy w Gazecie Targowej (wydawnictwa promuj¹cego firmy uczestnicz¹ce 

w Targach). Koszt reklamy w Gazecie Targowej w jednym kolorze wynosi:

• format A4  -   738,00 z³ brutto (w tym 23% VAT) 
• format A5 -   431,00 z³ brutto (w tym 23% VAT)
• format A6 -   246,00 z³ brutto (w tym 23% VAT)



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

stanowiący umowę najmu powierzchni otwartej pod stoisko targowe oraz zlecenia 
dodatkowych usług, zawarte pomiędzy Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego 

w Kalsku, a uczestnikiem Targów Rolniczych Glisno 2018, które odbędą się 26 i 27 maja 
2018 roku na terenach pałacowych LODR w Gliśnie.

1. Wystawca: nazwa firmy, przedsiębiorstwa, imię i nazwisko właściciela:

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

2. Adres:  ..............................................................................................................................................

3. Telefon .................................; fax ................................. e-mail: .......................................................

4. NIP: (w przypadku działalności gospodarczej) ................................................................................

     PESEL: (w przypadku osób fizycznych) ............................................ REGON: ................................

5. Data zgłoszenia udziału ...................................................................................................................

6. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu (tel.) ...................................................................

    e-mail: .................................................................................................................................................

7. Rodzaj prezentowanej oferty wystawienniczej .................................................................................

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

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

8. Zapotrzebowanie na urządzenia transportowe do wyładunku eksponatów (dżwig, wózek widłowy

   (podać rodzaj i tonaż) .....................................................................................................................

9. Zgodnie z regulaminem Targów Rolniczych zgłaszam 2-dniowy udział i wnoszę odpłatność za 
    stoisko o powierzchni otwartej:

   (czytelnie drukowanymi literami)

x                              =                              x   35 zł/m2 brutto = .......................................... zł

        długość (m)              głębokość (m)*                        m2

* - minimalna głębokość stoiska wynosi 2 m
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12. Zamawiam zamieszczenie odpłatnej reklamy (w jednym kolorze) w Gazecie Targowej  
                                                              

    format reklamy:
         
    A4  A5  A6          (właściwe zaznaczyć)

Treść reklamy (najlepiej e-mailem: redakcja@lodr.pl) należy przesłać razem ze zgło-
szeniem udziału do 18 maja 2018 roku.
Dokładnych informacji udziela Dział Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw, 
tel. 68 385 20 91 w. 305 lub 340.                                 

13. Należności związane z uczestnictwem w Targach (odpłatność za udział i reklamę) należy 
zapłacić w terminie do 18 maja 2018 roku na konto:

 Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
     Kalsk 91, 66-100 Sulechów

     BGK 24 1130 1222 0030 2053 4720 0004 z dopiskiem GLISNO

Czytelnie wypełniony „Formularz zgłoszeniowy” (ORYGINAŁ) należy złożyć lub przesłać na 
adres: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 
69-210 Lubniewice w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja 2018 roku z dołączoną kserokopią 
dowodu wpłaty.

UWAGA!
Zgłoszenie przesłane faxem lub e-mailem nie stanowi podstawy do zarejestrowania 
udziału w Targach.

 ..................................................     ..........................................................
                          (pieczęć firmy)           (podpis)

Niniejszym stwierdzam, że nasza firma jest płatnikiem podatku VAT i podmiotem uprawnionym 
do otrzymywania faktur VAT. 
Upoważniam LODR Kalsk do wystawienia faktur VAT bez mojego podpisu.

10. Z chwil¹ z³o¿enia podpisanego przez uczestnika „Formularza zgłoszeniowego” (ORYGI-
NAŁU) nastêpuje przyjêcie przez niego REGULAMINU UDZIAŁU w TARGACH.

11. Dowód uiszczenia opłaty należy okazać przy wjeździe na tereny Targów.

Po zapoznaniu się z regulaminemTargów Rolniczych Glisno 2018 przyjmujemy zamieszczone tam warunki 
i zobowiazujemy się do ich przestrzegania.
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby organizacji Targów Rolniczych Glisno 2018 zgodnie 
z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 133, poz. 883 z póź. zm.).

                (miejscowość, data)                    (pieczęć i podpisy prawnie wiążące)

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

OŚWIADCZENIE


