
Szanowni Pañstwo !!!
Lubuski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku ma zaszczyt zaprosiæ Pañstwa do udzia³u w XXV Jubileuszowych 
Targach Rolniczych AGRO-TARG 2018, które odbędą się 2 i 3 czerwca 2018 roku na terenach parkowych LODR.
W ramach promocji firm uczestniczących w Targach ukaże się bezpłatne wydanie Gazety Targowej.

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
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XXV targi rolnicze

AGRO-TARGKalsk 2018

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW:
Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą uczestników Targów Rolniczych

AGRO-TARG Kalsk 2018, które odbędą się 2 i 3 czerwca 2018 roku na terenach parkowych
Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

I. Warunki udzia³u

1. Warunkiem udzia³u w XXV Jubileuszowych Targach Rolniczych AGRO-TARG 2018 jest z³o¿enie u organizatora do 
25 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.

II. Warunki p³atnoœci

-  I moduł: długość 6 m x głębokość 5 m - 700,00 zł brutto (w tym 23% VAT).
- II moduł: długość 3 m x głębokość 5 m - 500,00 zł brutto (w tym 23% VAT).

  Jeden wystawca może zamówić dowolną ilość modułów.

Minimalna powierzchnia wystawowa obejmuje moduł o wymiarach 3 x 5 m.

Wystawcy maszyn i urządzeń rolniczych mają możliwość wykupienia dodatkowej powierzchni w cenie 20,00 zł 
za m2 brutto (w tym 23% VAT).

Op³ata targowa dotyczy: okresu przygotowania, trwania i zakończenia 2-dniowych Targów, zu¿ycia wody oraz og³oszenia 
o imprezie w œrodkach masowego przekazu.

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

Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 

Patronat Honorowy Marszałek
Województwa Lubuskiego
Elżbiety Anny Polak



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

2. Us³ugi hotelowe (ceny za pokój - doba):

• pokój jednoosobowy z łazienką -    80,00 z³ brutto (w tym 8% VAT)
• pokój dwuosobowy z łazienką -  100,00 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)
• pokój dwuosobowy z łazienką o podwyższonym standardzie - 150,00 zł brutto (w tym 8% VAT)

Rezerwacje noclegów należy zgłaszać w recepcji hotelu LODR Kalsk, tel. 68 385 20 91.
Us³ugi gastronomiczne wed³ug obowi¹zuj¹cego cennika.

Odp³atnoœæ za udzia³ w Targach oraz reklamê w Gazecie Targowej nale¿y wnieśæ 

Odp³atnoœæ za noclegi i wy¿ywienie uczestnicy reguluj¹ na miejscu w recepcji.

      Serdecznie zapraszamy do udzia³u w Targach 

                Organizatorzy

IV. Postanowienia końcowe

• Z chwilą złożenia podpisanego przez uczestnika „Formularza zgłoszeniowego” następuje przyjęcie przez niego niniej-
szego Regulaminu. 

•  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, jakiekolwiek straty, kradzieże lub szkody spowodowane 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, wypad-
kach lub szkodach.

• Organizator zapewnia rozpatrzenie pisemnego uzasadnienia rezygnacji z udziału w Targach na 7 dni przed rozpo-
częciem imprezy.

    Po uwzględnieniu rezygnacji z udziału w imprezie, organizator zobowiązuje się do zwrotu 70% wniesionej przez wy-
stawcę opłaty targowej.

• Po zakokończeniu Targów żadne reklamacje nie będą uwzględnione.

• Organizator może odmówić firmie uczestnictwa w Targach bez podania przyczyny.

do 25 maja 2018 roku na konto:

Lubuski Oœrodek Doradztwa Rolniczego
Kalsk 91, 66-100 Sulechów

BGK 24 1130 1222 0030 2053 4720 0004 

z dopiskiem KALSK

III. Ustalenia porz¹dkowe i organizacyjne Targów Rolniczych AGRO-TARG 2018

1. O lokalizacji poszczególnych modułów wystawowych decyduje organizator.

2. Organizator nie zabezpiecza dostępu do przyłącza elektrycznego.
3. Organizator udostępnia uczestnikom powierzchnię otwartą 2 i 3 czerwca 2018 r. od wczesnych godzin rannych. Wjazd 

na Targi i przygotowanie stoiska do godz. 8.00 w dniach wystawy.

   Na wynajętą powierzchnię będzie możliwy wjazd pojazdem o tonażu do 3,5 ton.

4. Organizator nie ubezpiecza i nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wystawcy. Wystawcy zaleca się ubezpieczenie 
mienia we własnym zakresie.

4. Zabrania się używania butli gazowych. 
5. Firmy oferuj¹ce napoje alkoholowe powinny posiadaæ zgodê na sprzeda¿ tych napoi, wydan¹ przez w³aœciwy urz¹d. 

6. Wynajęte stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla danego wystawcy i nie może być podnajmowane osobom 
trzecim. Powierzchnia stoiska będzie precyzyjnie wyznaczona i ściśle przestrzegana przez służby porządkowe.

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

8. Nie ma możliwości korzystania z dźwigu.

9. Wystawcy maszyn i sprzętu zajmującego powierzchnię powyżej 60 m2 powinni uzgodnić wcześniej z organizatorem 
szczegóły ekspozycji maszyn i sprzętu.

10. ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA TYCH SAMYCH MIEJSC STOISKOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH.
11. Wjazd wystawców na tereny targowe za okazaniem dowodu opłaty targowej.
12. Godziny otwarcia w dniu Targów:

•   dla wystawców   600 - 1800

•   dla zwiedzaj¹cych  900 - 1700

13. Wystawca zobowiązany jest do sprzątnięcia wynajmowanej powierzchni po zakończeniu imprezy.

14. Przedstawicielem organizatora jest KOMISARZ TARGÓW - Wiesław Nowakowski, tel kontaktowy:  512 217 220 
   lub 68 385 20 91 w. 333.

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Kalsk 91, 66-100 Sulechów

tel./fax 68 385 20 91, 68 385 28 68
e-mail: sekretariat@lodr.pl

www.lodr.pl


