
XI Wiosna na polu i w ogrodzie 

Siedlce, 29  kwietnia 2017 r. 
Miejsce imprezy promocyjno-targowej: Siedlce, Plac im. Generała Władysława Sikorskiego. 

ZGŁOSZENIE - 

UMOWA 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:  

14.04.2017 r. 

 

 

Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie druku ! 

Wystawca/ Nazwa Firmy 

 

 

Rodzaj prezentowanych produktów na wystawie/oferta wystawcy: 

 

 

Adres: 

 

Poczta: 

Ulica: 

Telefon: Fax: e-mail: 

Osoba upoważniona do rozmów w sprawach związanych z udziałem w imprezie: 

(imię i nazwisko, telefon) ……………………………………………………………………………………………….. 

NIP              
 Upoważniam Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego do wystawienia faktur bez naszego podpisu. 

 

 

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

                                                                                                              Podpis/pieczęć 

 

Zgłaszam uczestnictwo w imprezie promocyjno-targowej XI Wiosna na polu i w ogrodzie 

i zamawiam stoisko o następującej powierzchni wystawienniczej: 

 
Zamawiana powierzchnia stoiska:  

 

 

szerokość……x głębokość………=………m2        x 10,00 zł =.......………. + VAT 23% 

Obowiązkowa opłata rejestracyjna 

( w tym: 1 szt. identyfikatora) 

 Opłata rejestracyjna                                                                           20,00 zł + VAT 23%  

(kolejny identyfikator + 10,00 zł netto) 

Stoisko wystawiennicze na terenie 

odkrytym (podstawowe:3m x 3m) 

Najniższa opłata za stoisko podstawowe do 10 m2 wynosi 120 zł + VAT 23% =  147,60 zł   

( kwoty netto: 100,00 zł opłata za powierzchnię + 20,00 zł opłata rejestracyjna)  

Stoisko powyżej 10 m2 Cena najmu stoiska powyżej 10 m2 wynosi 10,00 zł + VAT 23%  za każdy m2 

 

 

Łącznie opłata za uczestnictwo:  /netto/ …….....……….zł + VAT 23% =  …………………..  zł /brutto/   

 
Opłatę za udział w wystawie należy uiścić w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 r. na konto 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa 

89 11 30 1017 0020 1497 4520 0001 

z dopiskiem: XI Wiosna na polu i w ogrodzie  

Oświadczenie: 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Imprezy oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

MODR danych do celów marketingowych. 
 

 

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

        Miejscowość                                 Data                             Pieczątka firmowa wraz z podpisem osoby upoważnionej 

 

Zgłoszenie prosimy wysłać na adres: 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21 

e-mail: sekretariat.siedlce@modr.mazowsze.pl , fax 25-640-09-12 

 

Informacje i załączniki znajdują się również na stronie MODR: http://www.modr.mazowsze.pl/ 

Informacja telefoniczna nt. imprezy: 25-640-09-11, 25-640-09-14, 25-640-09-34.  

Komisarz: Anna Olędzka tel. 505 302 473  

Potwierdzanie i korekta zgłoszeń: Rafał Serementa, tel. 25-640-09-43 

Lokalizacja na placu wystawowym Sławomir Roguski: tel. 25-640-09-18 

Wystawianie i korekty faktur: Krystyna Ratyńska, tel. 25-640-09-37 

mailto:sekretariat.siedlce@modr.mazowsze.pl

