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Lubniewice, marzec 2017 r.

Z przyjemnoœci¹ mamy zaszczyt zaprosiæ do udzia³u w imprezie promocyjnohandlowej XXVI „Targi Rolnicze Glisno 2017”, która odbêdzie siê 27-28 maja
w Pa³acu w Gliœnie (5 km za Lubniewicami w kierunku Sulêcina).
Patronat nad Targami objêli: Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi, Wojewoda Lubuski
i Marsza³ek Województwa Lubuskiego.
Podczas Targów zaprezentowana zostanie szeroka oferta firm produkcyjnych,
us³ugowych i handlowych pracuj¹cych na rzecz rolnictwa.
Odbêdzie siê równie¿ Wystawa Zwierz¹t Gospodarskich: byd³o, trzoda chlewna,
owce, kozy, zwierzêta futerkowe i egzotyczne.
W ramach imprezy dodatkow¹ atrakcj¹ bêd¹: wystawa rêkodzie³a, kiermasze
ogrodniczo-pszczelarskie, promocja wo³owiny i wieprzowiny oraz ¿ywnoœci wysokiej
jakoœci, wystêpy zespo³ów ludowych oraz liczne konkursy.
W ramach promocji firm uczestnicz¹cych w Targach uka¿e siê specjalne wydanie
Gazety Targowej.
Dyrektor
Lubuskiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego
Jerzy Bielawski

W za³¹czeniu regulamin i zg³oszenie udzia³u

Serdecznie zapraszamy!

„TARGI ROLNICZE GLISNO 2017” 27-28 maja 2017 r.
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REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW
Przepisy niniejszego regulaminu dotycz¹ uczestników imprezy promocyjno-handlowej
XXVI „Targi Rolnicze Glisno 2017”, która odbêdzie siê 27-28 maja 2017 roku
w Pa³acu w Gliœnie (5 km od Lubniewic w kierunku Sulêcina)
I. Warunki udzia³u.
1. Warunkiem udzia³u w „Targach Rolniczych” jest z³o¿enie u organizatora do dnia 18.05.2017 r.
pisemnego, dok³adnie wype³nionego „Zg³oszenia udzia³u” (orygina³u) z do³¹czon¹ kserokopi¹
dowodu wp³aty.
Zg³oszenie przes³ane faxem lub e-mailem nie stanowi podstawy do zarejestrowania udzia³u w targach.
2. Organizator przydziela stoisko i jego lokalizacjê.
Nie zapewniamy tych samych co w ubieg³ych latach miejsc stoiskowych.
Zabrania siê zamiany stoiska bez uzgodnienia z organizatorem.
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3. Dla wszystkich firm prowadz¹cych sprzeda¿ minimalna powierzchnia wynosi 8 m .
4. Wszystkich wystawców obowi¹zuje minimalna g³êbokoœæ stoiska - 2 metry.
5. Wynajmuj¹cy stoisko targowe musi przestrzegaæ przepisów przeciwpo¿arowych wynikaj¹cych
z Ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej oraz zabezpieczyæ wymagany sprzêt przeciwpo¿arowy
we w³asnym zakresie.
6. Wystawca zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadomienia organizatora o dostrze¿onych
zagro¿eniach, wypadkach lub szkodach.
II. Warunki p³atnoœci za najem stoiska targowego.
2

1. Wysokoœæ op³at za najem stoiska targowego wynosi 35 z³/m brutto na powierzchni otwartej.
2. Wystawca wraz ze „Zg³oszeniem udzia³u” powinien okreœliæ wielkoœæ stoiska w m2.
3. Organizator zastrzega sobie wy³¹cznoœæ na sprzeda¿ lodów, piwa i us³ugi gastronomiczne.
4. Op³aty za wynajem stoiska targowego dotycz¹:
okresu przygotowania, trwania i likwidacji targów oraz kosztu zu¿ycia wody, sprz¹tania stoisk
i ci¹gów komunikacyjnych, wywo¿enia œmieci, zabezpieczenia obiektu w porze nocnej, og³oszeñ
o imprezie w prasie oraz reklamy wizualnej na terenie województwa lubuskiego.
5. Nale¿noœæ za stoisko targowe i reklamê w Gazecie Targowej z zaznaczeniem
Targi Glisno 2017 nale¿y przelaæ na konto:

BGK O/Zielona Góra 24 1130 1222 0030 2053 4720 0004
6. Warunkiem wjazdu na teren targów jest okazanie dowodu wp³aty za stoisko.
III. Ustalenia porz¹dkowe i organizacyjne „Targów Rolniczych Glisno 2017”.
1. Organizator udostêpnia uczestnikom wynajête stoisko targowe w dniu 26.05.2017 r.
2. Organizatorzy nie udostêpniaj¹ energii elektrycznej.
3. Przygotowanie stoiska nale¿y dokonaæ w dniu 27.05.2017 r. do godz. 800.
4. Organizator udostêpnia telefon kontaktowy firmy œwiadcz¹cej us³ugi za³adunku i roz³adunku
maszyn i urz¹dzeñ. Wystawca uzgadnia szczegó³owe warunki oraz rozlicza siê finansowo
bezpoœrednio z firm¹ wykonuj¹c¹ us³ugê.
5. Godziny otwarcia targów:
a) dla wystawców 800 - 1700.
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b) dla handlowców i zwiedzaj¹cych 9 - 17 .
6. Zabrania siê u¿ywania butli gazowych.
IV. Postanowienia koñcowe.
1. Wszelkie reklamacje winny byæ zg³oszone pod adresem organizatora pisemnie
w terminie 7 dni od daty zakoñczenia imprezy.
2. Z chwil¹ z³o¿enia przez uczestnika „Zg³oszenia udzia³u” nastêpuje przyjêcie niniejszego Regulaminu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoœci za wypadki, straty, kradzie¿e oraz szkody
spowodowane przez wystawców lub zwiedzaj¹cych powsta³e z jakiejkolwiek przyczyny,
z wyj¹tkiem szkód powsta³ych z winy organizatora.

