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Szanowni Państwo 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku zaprasza do udziału 

w XV Mazowieckich Dniach Rolnictwa, które odbędą się 14 - 15 czerwca 2014 r. w Poświętnem. 

Pod potrzeby prezentacji Państwa nawozów mineralnych czy środków ochrony roślin przeznaczamy pole doświadczalne, 

o powierzchni ponad 15 ha, z zaprojektowaną wielkością poletek od 120 do 200 m2. 

 

 
Warunki prezentacji nawozów i środków ochrony roślin na polu doświadczalnym XV MDR 2014 

 

Zgłoszenie środków ochrony roślin dopuszczonych  

do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi i nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ 

WE” lub dopuszczonych do obrotu na podstawie pozwoleń 

ministra właściwego do spraw rolnictwa prosimy przesłać 

do   11 sierpnia 2013 r.  

fax 23 662 99 50 

Zgłoszoną ilość nawozów i środków ochrony roślin należy 

dostarczyć w terminie: 

 pod formy ozime – do 18 sierpnia 2013 r. 

 pod formy jare – do 1 marca 2014 r. 

Opłata za poletko (kombinację) wynosi 

400 zł + 23% VAT. 

 

 

 

 

W ramach opłaty zapewniamy: 

 zastosowanie zgłoszonego nawozu lub środka ochrony  

na poletkach,  

 umieszczenie informacji o firmie w katalogu wystawców 

MDR i przewodniku po polu doświadczalnym,  

 udostępnienie min. 10 m2  powierzchni przy poletku  

na organizację stoiska. 

Po uzgodnieniu z organizatorami możecie Państwo 

zamieścić własną tablicę informacyjną przy poletkach. 

 

Uwaga: środki ochrony roślin i nawozy, zgłoszone  

lub dostarczone po terminie, mogą nie być zastosowane. 

 
Pozostałe warunki uczestnictwa dotyczące dodatkowej 

reklamy, wyżywienia, zakwaterowania itp. są zawarte w 

druku „Zgłoszenie”, który wyślemy Państwu w I kwartale 

2014 r. 

 
 
 
 
 
 
 
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 
Monika Górzyńska, Janusz Sychowicz,         23/ 663 07 14, 
monika.gorzynska@modr.mazowsze.pl 
janusz.sychowicz@modr.mazowsze.pl 
 

Adres wysyłki nawozów lub środków ochrony roślin: 
MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku 
ul. H. Sienkiewicza 11 
09-100 Płońsk 
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Zgłoszenie c z . 1  

  
 
 
Nr zgłoszenia 

 

MODR Warszawa O/ Poświętne w Płońsku 
ul. H. Sienkiewicza 11 
09-100 Płońsk 

Ostateczny termin zgłoszenia 

  11 sierpnia 2013 
fax:  23 662 99 50 

 

Pełna nazwa firmy:                                                                                                                                   tel.: _____________________________ 

                                                                                                                                                                     fax: _____________________________ 

ul./ miejscowość _________________________________________ kod                                  poczta __________________________________ 

e-mail: ___________________________________________________________ www: ____________________________________________ 

                                                                                                                                             
NIP:                                                                                                                                                               
 

Osoba odpowiedzialna za uczestnictwo w MDR: 

   
imię i nazwisko telefon tel. kom. 

 

 
 

ZGŁOSZENIE 
 
następujących nawozów, środków ochrony roślin: 

Gatunek rośliny Nawóz, środek ochrony roślin 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

 
Potwierdzając uczestnictwo w XV Mazowieckich Dniach Rolnictwa Poświętne w Płońsku, akceptujemy przedstawione warunki 
wraz z opłatą w wysokości 400 zł + 23% VAT (za poletko, kombinację) i wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych. 
 

 
 
____________________           _______________           _________________________________________ 
miejscowość  data  pieczątka firmowa wraz z podpisem osoby upoważnionej 

 

(pieczątka) 


