
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

 „XXVI GIEŁDA ROLNICZA” 
ŁĄCK, 14.05.2017 r. 

Zgłoszenia prosimy kierować pod  adresem :  
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Płock,  
09-411 Biała k. Płocka, ul. Zglenickiego 42 D 
Adres e-mail :  marta.michalak@modr.mazowsze.pl,  fax:  24 268 60 84 

Termin nadsyłania zgłoszenia 

  do:  04.05.2017 r. 

DANE DO FAKTURY: 
Nazwa firmy  
  
                   
Adres: miejscowość                                                                               Kod pocztowy: 
 
ulica: 

NIP           
 

Poczta: 

Telefon:                                   Fax:                                    e-mail: 
Osoba upoważniona do kontaktów z organizatorami Wystawy: 
(imię , nazwisko, telefon) ……………………………………………………………………………………………….. 
Rodzaj wystawianych towarów: 
 
 
Zgłaszamy nasze uczestnictwo w wystawie „XXVI GIEŁDA ROLNICZA” i zamawiamy: 

1. Powierzchnię wystawienniczą:*  
Moduł Cena brutto  

(w tym 23%VAT) 
  do 10 m2  250 zł  

  do 20 m2 350 zł  

  do 30 m2 450 zł  

 każdy dodatkowy moduł - 10 m2 100 zł 

 Wystawcy maszyn i ciągników rolniczych 

- …………………. m2 

Cena do negocjacji  

2. Istnieje możliwość wynajmu zabudowanego stoiska (szer. 210, wys. 220 cm z blatem) – 250 zł brutto –  
 zdjęcie powyżej 

3. Reklamę w „Gazecie Targowej”* - cena brutto (w tym 23%VAT) 
Format reklamy Czarno-biała Kolor 

A4 (1 strona) 200 zł   600 zł  

A5 (½ strony) 100 zł   400 zł  

A6 (¼ strony) 50 zł   200 zł  
 Opłata nie obejmuje przygotowania i złożenia reklamy, które zlecający wykonuje we własnym zakresie. 

4. Podłączenie do sieci elektrycznej: *   tak  nie  
    Zapotrzebowanie mocy ………………….  

*- należy zaznaczyć właściwy kwadrat 
Organizatorzy nie zapewniają wyposażenia stoisk w stoliki i krzesła. 

Łączna opłata za uczestnictwo: (cena brutto) ……………… zł (w tym 23% VAT) 
 

Opłatę za udział w wystawie należy uiścić w terminie do dnia 08 maja 2017 r. na konto 
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa 

  BGK O/O Warszawa 89 1130 1017 0020 1497 4520 0001  
z dopiskiem: „XXVI Giełda Rolnicza” Łąck 

 

Faktura VAT zostanie wystawiona po otrzymaniu wpłaty i wysłana na adres firmy (kontakt w sprawie faktur: Lidia Szałkowska, tel. 24 2686091) 
 

Niniejszym podpisem: potwierdzamy warunki uczestnictwa w w/w Wystawie oraz zapoznanie się z 
Regulaminem Wystawy. 
 
 
…………………                  ………………………            …………………………………………................... 
    Miejscowość                                      Data                                 Pieczątka firmowa wraz z podpisem osoby upoważnionej 
 

Komisarz Wystawy: Krzysztof Pielach, tel. 24 2686081,  e-mail: krzysztof.pielach@modr.mazowsze.pl 
Sprawy związane ze zgłoszeniami uczestników, reklamą  w Gazecie Targowej: Marta Michalak, tel. 24 2697705, e-mail:  
marta.michalak@modr.mazowsze.pl  Marek Syroczyński , tel. 24 2697705 , e-mail: marek.syroczynski@modr.mazowsze.pl 


