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Lubuski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku zaprasza do udzia³u w VIII Lubuskim 
Kiermaszu Ogrodniczym, który odbêdzie siê 24 września 2017 roku w godz. 9.00-16.00 
na terenach parkowych LODR.

W ramach Kiermaszu organizowane będą:

 1. Sprzedaż:
•  drzew i krzewów owocowych,
•  drzew i krzewów roślin ozdobnych,
•  warzyw i owoców sezonowych,
•  bylin i cebul kwiatowych,
•  nasion warzyw i kwiatów,
•  nawozów i środków ochrony roślin. 

 2. Ekspozycja i sprzedaż elementów architektury ogrodowej i aranżacji ogrodów ozdobnych.
3. Wystawa maszyn, urządzeń i sprzętu ogrodniczego do amatorskiej i towarowej uprawy roślin.
4. Ekspozycja urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
5. Prezentacja firm działających na rzecz rolnictwa.
6. Kiermasz produktów regionalnych, tradycyjnych, wypieków domowych oraz win lubuskich.
7. Kiermasz produktów ekologicznych i degustacje żywności produkowanej metodami 
    ekologicznymi. 
8. Prezentacja i sprzedaż rękodzieła ludowego i artystycznego.
9. Pokazy: florystyczny, kowalstwa artystycznego, rzeźbienia piłą spalinową, funkcjonowania turbiny 

wiatrowej i wodnej oraz tradycyjnego, ekologicznego wypieku chleba.
10. Wystawa gołębi, drobiu ozdobnego i drobnego inwentarza.
11. Podsumowanie konkursów na „Najładniejsze gospodarstwo agroturystyczne województwa lubu-

skiego  w 2017 r.”, „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie lubuskim”.
12. Stoisko promocyjne Zagród Edukacyjnych województwa lubuskiego i Ogólnopolskiej Sieci Zagród 

Edukacyjnych (OSZE).
13. Szkolenie „Odnawialne źródła energii odnawialnej - FOTOWOLTAIKA”
14. Przejażdżki konne.
15. Występy zespołów folklorystycznych.
16. Stoiska gastronomiczne, odzieżowe, galanteryjne, gospodarstwa domowego itp.
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REGULAMIN
UCZESTNICTWA w KIERMASZU

OGRODNICZYM
ZASADY UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu jest wypełnienie przez wystawcę, podpisanie 
i przesłanie do organizatora formularza zgłoszenia wraz z kserokopią dowodu wpłaty 
do dnia 15 września 2017 r. 

2. Organizator wskazuje firmie powierzchniê na lokalizacjê w³asnego stoiska.
3. Wynajęte stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla danego wystawcy i nie może być pod-

najmowane osobom trzecim. Powierzchnia stoiska będzie precyzyjnie wyznaczona i ściśle 
przestrzegana przez służby porządkowe.

4. Organizator nie zabezpiecza dostępu do przyłącza elektrycznego.

5. Wszystkich wystawców obowiązuje minimalna głębokość stoiska 5 m.

WARUNKI P³ATNOŚCI
1. Opłata za powierzchnię wystawienniczą wynosi:

-  I moduł: długość 6 m x głębokość 5 m - 400,00 zł brutto (w tym 23% VAT).
- II moduł: długość 3 m x głębokość 5 m - 250,00 zł brutto (w tym 23% VAT).

Jeden wystawca może zamówić dowolną ilość modułów.

2. Op³ata targowa dotyczy: okresu przygotowania, trwania i likwidacji targów, sprz¹tania ciągów 
komunikacyjnych, zu¿ycia wody, og³oszenia o imprezie w œrodkach masowego przekazu.

3. Odpłatność za udział w Kiermaszu należy wnieść do 15 września 2017 r. na konto:

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Kalsk 91, 66-100 Sulechów
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze
24 1130 1222 0030 2053 4720 0004
z dopiskiem „KALSK”

4. Złożenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy najmu.

USTALENIA PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE
1. Organizator udostêpnia uczestnikom wynajêt¹ powierzchniê otwart¹ 24.09.2017 r. 

od wczesnych godzin rannych. Wjazd na Kiermasz i przygotowanie stoiska do godz. 8.30 
w dniu wystawy.

2. Na wynajêt¹ powierzchniê bêdzie mo¿liwe wjechanie pojazdem o tona¿u do 3,5 ton.
3. Zabrania się używania butli gazowych.

4. Firmy oferuj¹ce napoje alkoholowe powinny posiadaæ zgodê na ich sprzeda¿ wydan¹ przez 
w³aœciwy urz¹d.

5. Nie będzie możliwości korzystania z dźwigu.



POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Z chwilą złożenia podpisanego przez uczestnika „Formularza zgłoszeniowego” następuje 

przyjęcie niniejszego regulaminu. 
2. Wszelkie reklamacje powinny być zgłoszone pod adresem organizatora w formie  

pisemnej w terminie 7 dni od daty zakończenia imprezy.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, straty, kradzieże lub szkody spowo-

dowane przez Wystawców i Zwiedzających powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem 
szkód powstałych z winy organizatora. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego 
powiadomienia organizatora o dostrzeżonych zagrożeniach, wypadkach lub szkodach.

4. Organizator zapewnia rozpatrzenie pisemnego uzasadnienia rezygnacji z udziału 
w Kiermaszu na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.

5. Po uwzglednieniu rezygnacji z udziału w imprezie organizator zobowiązuje się do zwrotu 
70% opłaty targowej.

6. Organizator może odmówić firmie uczestnictwa w Kiermaszu bez podania 
przyczyny.

7. Uczestnictwo w Kiermaszu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikację 
wizerunku wystawcy w materiałach reklamowych LODR Kalsk.

INFORMACJE DODATKOWE
W Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego można skorzystać z us³ug hotelowych:

      Serdecznie zapraszamy do udzia³u w Kiermaszu

• pokój jednoosobowy z łazienką   -   80,00 z³ brutto (w tym 8% VAT)
• pokój dwuosobowy o pdw. stand.   - 150,00 z³ brutto (w tym 8% VAT)
• pokój dwuosobowy z łazienką   -   98,00 z³ brutto (w tym 8% VAT)
• pokój trzyosobowy z łazienką   - 140,00 z³ brutto (w tym 8% VAT)
• pokój czteroosobowy z łazienką   - 150,00 zł brutto (w tym 8% VAT)
• pokój dwuosobowy z umywalk¹   -   60,00 z³ brutto (w tym 8% VAT)
• pokój piêcioosobowy z umywalk¹   - 150,00 z³ brutto (w tym 8% VAT)

Rezerwacje noclegów należy zgłaszać w recepcji hotelu LODR Kalsk, tel. 68 385 20 91.
Stołówka LODR oferuje us³ugi gastronomiczne wed³ug obowi¹zuj¹cego cennika.

Istnieje możliwość odpłatnego zamieszczenia reklamy w Informatorze Lubuskiego 
Kiermaszu Ogrodniczego - kontakt telefoniczny 68 385 20 91, wew. 305 lub 340, 
lub 512 217 293.

6. Organizator nie zapewnia tych samych miejsc stoiskowych z lat ubiegłych.
7. Wystawcy maszyn, urządzeń i sprzętu ogrodniczego zajmującego powierzchnię powy-

żej 60 m2 powinni wcześniej uzgodnić z organizatorem szczegóły ekspozycji maszyn 
i sprzętu.

8. Kształt i wymiary stoisk będą dostosowane do warunków terenowych (np. krzewy, 
drzewa itp.).

9. Wjazd na tereny Kiermaszu za okazaniem dowodu wpłaty. 
10. Godziny otwarcia Kiermaszu 900-1600.

Jerzy Bielawski
Dyrektor

Lubuskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Kalsku



UWAGA!!! 
Aby dojechać do Kalska jadąc od strony Zielonej Góry  należy zjechać z drogi S3 na kierunek 
Sulechów - Świebodzin (stara trasa), a jadąc od strony Świebodzina na rondzie pojechać na 
kierunek Sulechów (stara trasa).

MAPKA DOJAZDU DO KALSKA

KALSK


