ZG£OSZENIE UDZIA£U
stanowi¹ce umowê najmu stoiska targowego oraz zlecenie dodatkowych us³ug zawarte pomiêdzy
Lubuskim Oœrodkiem Doradztwa Rolniczego a uczestnikiem
imprezy promocyjno-handlowej „Targi Rolnicze Glisno 2017”,
która odbêdzie siê 27-28 maja 2017 roku w Pa³acu w Gliœnie.
1. Wystawca: nazwa firmy, przedsiêbiorstwa, imiê i nazwisko w³aœciciela (czytelnie, drukowanymi literami)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………....................................................
2. Adres: ………………………………………………………………………………………….............................
………………………………………………………………………………………………………........................
3. Tel.: …………………… ….......... fax …......................... e-mail: ……………………………....................
4. PESEL (w przypadku osób fizycznych): …………………………………… NIP: ……………….........................
5. Data zg³oszenia udzia³u ………………………………………………........................................................
6. Imiê i nazwisko, tel. s³u¿bowy, fax osoby prowadz¹cej sprawê udzia³u w Targach:
……………………………………………………………………………………………………...........................
………………………………………………………………………………………………………........................
7. Rodzaj oferty (technologia, produkcja, us³ugi itp.):
………………………………………………………………………………………………………........................
………………………………………………………………………………………………………........................
………………………………………………………………………………………………………........................
………………………………………………………………………………………………………........................
8. Zapotrzebowanie na urz¹dzenia transportowe do wy³adunku eksponatów wystawowych (dŸwig, wózek
wid³owy).
Podaæ rodzaj (na ile ton) ………………………………………………………………………............................
9. Korzystaæ bêdê z reklamy w Gazecie Targowej - w³aœciwe zakreœliæ (dystrybucja gazety bezp³atna):
 Reklama czarno-bia³a:
- og³oszenia drobne do 15 s³ów

50 z³ + 23% VAT

tak - nie

- format A6

200 z³ + 23% VAT

tak - nie

- format A5

400 z³ + 23% VAT

tak - nie

- ca³a strona A4

800 z³ + 23% VAT

tak - nie

1300 z³ + 23% VAT

tak - nie

 Reklama w kolorze:
- ca³a strona A4

Proszê zamieœciæ reklamê nastêpuj¹cej treœci lub wed³ug zg³oszonego wzoru:
………………………………………………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………………………………...................
Do reklamy za³¹czam znak firmowy:

tak - nie

Zgodnie z REGULAMINEM imprezy promocyjno-handlowej „Targi Rolnicze Glisno 2017”
zg³aszam udzia³ i zamawiam stoisko na powierzchni otwartej.

Op³ata za stoisko targowe:

x

d³ugoœæ (m)

x

=

2

35 z³/m brutto

=

......…….........…… z³

m2

g³êbokoœæ (m)*

* minimalna g³êbokoœæ stoiska 2 m

Noclegi prosimy rezerwowaæ odpowiednio wczeœniej we w³asnym zakresie
(w za³¹czeniu wykaz hoteli i oœrodków).
Nale¿noœæ za stoisko targowe oraz reklamê w Gazecie Targowej wyszczególniaj¹c wszystkie pozycje
z dopiskiem Targi Glisno 2017 nale¿y przelaæ na konto:

BGK O/Zielona Góra 24 1130 1222 0030 2053 4720 0004
lub uiœciæ w kasie LODR
Kserokopiê wp³aty oraz zg³oszenie udzia³u (orygina³)
nale¿y przes³aæ do LODR, 69-210 Lubniewice, ul. Osadników Wojskowych 25,
w nieprzekraczalnym terminie 19 maja 2017 roku.

W A ¯ N E !!!
W PRZYPADKU REZYGNACJI Z UDZIA£U W TARGACH
NALE¯Y DO 22 MAJA 2017 r. POWIADOMIÆ ORGANIZATORA.
BRAK INFORMACJI O REZYGNACJI JEST RÓWNOZNACZNY Z UCZESTNICZENIEM
W TARGACH I PONIESIENIEM KOSZTÓW ZGODNIE ZE ZG£OSZENIEM.

……………………………….....

………………………………......

/pieczêæ firmy/

/podpis/

