
1/  Informacja, zlecenie i rozliczenie - Centrum Kultury i Sztuki, tel. 25-644-68-00 w. 34. 
Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez mojego podpisu. 
 
Oświadczam, że potwierdzam warunki uczestnictwa w w/w Wystawie, zapoznałem się i akceptuję 
Regulamin Wystawy oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych 
 
Oświadczam, iż będąc wystawcą XXI MDzDR, dokonując wpłaty po dniu 07.09.2014r, poniosę 
dodatkowe koszty w  wysokości 50% od wartości zamówienia brutto. 
 
 
....................................................... ........................................... ....................................................... 

   (miejscowość, data)                                    (pieczęć imienna)                             (pieczęć firmy) 
 
* Zgłoszenie prosimy kierować pod adresem:  
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział w Siedlcach, 08-110 Siedlce ul. Kazimierzowska 21 
e-mail: sekretariat.siedlce@modr.mazowsze.pl, fax 25-640-09-12  
Informacja telefoniczna : 25-640-09-11, 25-640-09-45 oraz Komisarz Wystawy 25-640-09-22 
 
Do celów informacyjnych Organizatora, w celu usytuowania na placu wystawowym:  
Zgłaszam konieczność przyłączenia do źródła prądu /w załączeniu zamówienie na prąd do właściciela terenu i Oświadczenie/

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W WYSTAWIE 
XXI Międzynarodowe 

Dni z Doradztwem Rolniczym 
Siedlce’ 2014 

             MIEJSCE WYSTAWY : 
Teren Agencji Rozwoju Miasta Siedlce, 

ul. Jana Pawła II  6 

06-07 września 2014r. 
Organizator: 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego  

Oddział w Siedlcach 08-110 Siedlce 
ul. Kazimierzowska 21 

Termin nadsyłania zgłoszeń * i dokonania opłaty – do dnia 14.08.2014 r. 
Opłatę za udział należy wnieść na konto: 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa 
z dopiskiem : Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym, Siedlce 2014 

NBP O/O Warszawa 10 1010 1010 0190 9913 4100 0000 
TEL./FAX 
 

e-mail:  
......................................................... 

Wystawca / Nazwa Firmy – dane do faktury 
 
 Osoba Odpowiedzialna/ tel. kontaktowy 

 
.................................................................................. 

NIP             PESEL            
Rodzaj oferty prezentowanej na Wystawie: (zapis oferty będzie umieszczony w katalogu, patrz pkt. 2) 
 
 
Zgłaszamy uczestnictwo w wystawie XXI Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym i zamawiamy: 
LP. Pozycja  Cena  ilość wartość netto 

1 Teren odkryty -Zamawiana powierzchnia  /min. szer. i głęb. wynosi  3m/  
szerokość (przy alei wystawowej ) x głębokość = razem m2. 
szer. ......................... x   głębokość.......................=........................... 
Najniższa opłata za stoisko do 10 m2 wynosi 250 zł + VAT 23% 

 
 

m2 

 
 

25,- 

  

2 Wpis do katalogu – (obowiązkowy) do 15 wyrazów (dane firmy+ oferta) 50 ,-   
3 Baner reklamowy, szyld, stojak reklamowy, transparent (umieszczenie 

na terenie wystawowym, poza stoiskiem) 1m2 200,- 
  

4 Zamieszczenie logo firmy na zaproszeniach i plakatach 
(termin zamówienia i nadesłania logo do Organizatora do 31.07.2014 r.) 

 
szt 

 
1 000,- 

  

5 Zamieszczenie banera/logo firmy przy scenie m2 5 000,-   
6 Reklama na telebimie na placu wystawowym /1 spot X  X 

 
 

Ogółem należność za udział w Wystawie /netto 
+  p o d a t e k    V  A T    –    23 % 

Ogółem należność z podatkiem VAT  

Przyłącze energii elektrycznej jednofazowej 220 V zaznaczyć X ilość pkt......  

Przyłącze energii elektrycznej trójfazowej 380 V zaznaczyć X ilość pkt......  

Liczba podłączeń 
ograniczona 


