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Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ma zaszczyt zaprosić 

do udziału w imprezie integracyjno-promocyjnej „Jesień w Gliśnie”, 

która odbędzie się 17 września 2017 r. na terenach pałacowych w Gliśnie.

-  integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej,
-  kultywowanie tradycji lubuskiej wsi,
-  prezentacja walorów przyrodniczych województwa lubuskiego,
-  promocja firm produkcyjnych i handlowych.

Celem imprezy jest:   

Imprezie towarzyszyć będzie Wystawa Drobnego Inwentarza

W ramach „Jesieni w Gliśnie” odbywać się będą:

 turniej wsi pod hasłem „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość wsi lubuskiej”,l 

 konkurs kulinarny „Potrawy z drobiu i dzikiego ptactwa”,l 

 promocja produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych,l 

 promocja SIR - Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskichl 

 prezentacja zasobów przyrodniczych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego,l 

 kiermasze ogrodniczo-pszczelarskie,l 

 wystawa i sprzedaż rękodzieła,l 

 sprzedaż nasion, cebulek, drzewek i krzewów owocowych i ozdobnych,l 

 prezentacja osiągnięć Kół Gospodyń Wiejskich,l 

 inne atrakcje.l 

W załączeniu regulamin i zgłoszenie udziału

Jerzy Bielawski

Dyrektor

Lubuskiego Ośrodka

Doradztwa Rolniczego



REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Kalsk 91

66-100 Sulechów

tel./fax 68 385 20 91; 68 385 28 68

e-mail;  www.lodr.plsekretariat@lodr.pl,

Pałac w Gliśnie

Glisno 123

tel. 95 755 71 66

fax 95 755 70 84

e-mail:  www.palac-glisno.plpalac.glisno@lodr.pl;

 Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą uczestników imprezy integracyjno-promocyjnej 

„Jesień w Gliśnie”, która odbędzie się 17 września 2017 r. na terenach pałacowych w Gliśnie 

(5 km od Lubniewic w kierunku Sulęcina)

I. Warunki udziału.

 1. Warunkiem udziału w „Jesieni w Gliśnie” jest złożenie u organizatora do dnia 08.09.2017 r.   

  pisemnego, dokładnie wypełnionego „Zgłoszenia udziału” z dołączoną kserokopią dowodu wpłaty.

 2. Organizator przydziela stoisko i jego lokalizację. 

  Nie zapewnia tych samych miejsc stoiskowych co w latach ubiegłych. 

  Zabrania się zamiany stoiska bez uzgodnienia z organizatorem. 

 3. Dla stoisk gastronomicznych i punktów sprzedaży piwa minimalna powierzchnia otwarta   
2 2  wynosi 20 m . Dla pozostałych firm handlujących (zabawki, słodycze, tekstylia itp.) - 6 m . 

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

 5. Wynajmujący stoisko targowe musi przestrzegać przepisów przeciwpożarowych wynikających 

  z Ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz zabezpieczyć wymagany sprzęt przeciwpożarowy 

  we własnym zakresie.

 6. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia organizatora 

  o dostrzeżonych zagrożeniach, wypadkach lub szkodach.

II. Warunki płatności za najem stoiska targowego.
2  

 1. Wysokość opłat za najem stoiska targowego wynosi 25 zł/m brutto.

 2. Organizator nie udostępnia energii elektrycznej.
2 3. Wystawca w „Zgłoszeniu udziału” powinien określić wielkość stoiska w m .

 4. Organizatorzy zachęcają do prowadzenia sprzedaży bez wnoszenia dodatkowych opłat.

 5. Opłaty za wynajem stoiska targowego dotyczą:

  okresu przygotowania, trwania i likwidacji targów oraz kosztu zużytej wody, sprzątania stoisk 

  i ciągów komunikacyjnych, wywożenia śmieci, zabezpieczenia obiektu w porze nocnej, ogłoszeń o imprezie 

  w prasie wojewódzkiej oraz reklamy wizualnej na terenie województwa lubuskiego.

 6. W przypadku braku zgłoszenia pisemnej rezygnacji z udziału w „Jesieni w Gliśnie” 

  do 12.09.2017 r. wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi. 

 7. Warunkiem wjazdu na teren targów jest okazanie dowodu wpłaty za stoisko.

III. Ustalenia porządkowe i organizacyjne „Jesieni w Gliśnie”.

 1. Po uzgodnieniu z organizatorem udostępniamy uczestnikom wynajęte stoisko targowe w dniu 16.09.2017 r.
00

 2. Stoisko należy przygotować w dniu 17.09.2017 r. do godz. 8 .

 3. Godziny otwarcia targów w dniu 17.09.2017 r.:
00 00

  a) dla wystawców:  8  - 17 ,
00 00  b) dla handlowców i zwiedzających:  9  - 17 .

 4. Firmy oferujące napoje alkoholowe powinny posiadać zgodę na ich sprzedaż wydaną przez właściwy urząd.

 5. Zabrania się używania butli gazowej.

IV. Postanowienia końcowe. 

 1. Wszelkie reklamacje uczestnika winny być zgłoszone pod adresem organizatora pisemnie 

  w terminie 7 dni od daty zakończenia imprezy. 

  Po tym terminie reklamacja nie będzie uwzględniana.

 2. Z chwilą złożenia przez uczestnika „Zgłoszenia udziału” następuje przyjęcie niniejszego Regulaminu.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, straty, kradzieże oraz szkody    

  spowodowane przez Wystawców lub Zwiedzających powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, 

  z wyjątkiem szkód powstałych z winy organizatora.

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Glisno 123

tel. 95 755 76 14 (15), tel./fax 95 755 71 79

e-mail:  www.lodr.pllubniewice@lodr.pl;



Z G Ł O S Z E N I E  U D Z I A Ł U

stanowiące umowę najmu stoiska targowego zawartą pomiędzy 

Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego a uczestnikiem imprezy integracyjno-promocyjnej 

„Jesień w Gliśnie”, która odbędzie się  17 września 2017 r. na terenach pałacowych w Gliśnie

1. Wystawca: nazwa firmy, przedsiębiorstwa, imię i nazwisko właściciela (czytelnie, drukowanymi literami)

 ……………………………………………………………………………………………………….........................................................................

 ……………………………………………………………………………………………………….........................................................................

 ……………………………………………………………………………………………………….........................................................................

 ……………………………………………………………………………………………………….........................................................................

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

 ……………………………………………………………………………………………………….........................................................................

3. Tel.: ………………………..............       fax …...................................      e-mail: ……………………………........................................ 

4. Nr  NIP: ………………...................................................................................................................................................................

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

6. Imię i nazwisko,  tel. służbowy,  fax osoby prowadzącej sprawę udziału w imprezie „Jesień w Gliśnie”: 

 ……………………………………………………………………………………………………….........................................................................

 ……………………………………………………………………………………………………….........................................................................

7. Rodzaj oferty (technologia, produkcja, usługi itp.):

 ……………………………………………………………………………………………………….........................................................................

 ……………………………………………………………………………………………………….........................................................................

 ……………………………………………………………………………………………………….........................................................................

 ……………………………………………………………………………………………………….........................................................................

 ……………………………………………………………………………………………………….........................................................................

 ……………………………………………………………………………………………………….........................................................................



Zgodnie z REGULAMINEM imprezy integracyjno-promocyjnej „Jesień w Gliśnie” 
zgłaszam udział i zamawiam stoisko targowe na powierzchni otwartej:

Opłata za stoisko targowe

    x                     =                      

2       m

                                                   x   =   . . . . . .……. . . . . . . . .…… zł

długość (m)                  głębokość (m)

2
25 zł/m  brutto

* minimalna głębokość stoiska wynosi 2 m

*

Należność za stoisko targowe z dopiskiem „Jesień w Gliśnie” należy przelać na konto:

BGK O/Zielona Góra 24 1130 1222 0030 2053 4720 0004

lub uiścić w kasie LODR

Kserokopię wpłaty oraz zgłoszenie udziału należy przesłać na adres:

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Glisno 123, 69-210 Lubniewice

w nieprzekraczalnym terminie - 07 września 2017 r.

W przypadku rezygnacji z udziału w „Jesieni w Gliśnie”

należy do 12 września 2017 r. powiadomić organizatora.

Brak informacji o rezygnacji jest równoznaczny

z uczestnictwem w imprezie i poniesieniem kosztów

zgodnie ze zgłoszeniem.

………………………… …….....                                                           ………………………… ……......

         /pieczęć firmy/                                                                              /podpis/


