
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 
 „XXVI GIEŁDA ROLNICZA” 

ŁĄCK, 13.05.2018 r. 
Zgłoszenia prosimy kierować pod  adresem :  
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Płock,  
ul. Zglenickiego 42 D 09-411 Biała k. Płocka  Fax:  24 268 60 84 
Adres e - mail : anna.gajewska@modr.mazowsze.pl,  
beata.olejniczak@modr.mazowsze.pl  
Tel. : 24  268 60 97 

Termin nadsyłania zgłoszenia 

  do  7.05.2018 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 „XXVII 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. Reklamę w „Gazecie Targowej” * - cena brutto (w tym 23%VAT) 
Format reklamy Cena ( kolor)  

A4 (1 strona) 600 zł  
A5 (½ strony) 400 zł  
A6 (¼ strony) 200  zł  

 Opłata nie obejmuje przygotowania i złożenia reklamy, które zlecający wykonuje we własnym zakresie. 
3. Podłączenie do sieci elektrycznej: *   tak  nie  

    Zapotrzebowanie mocy ………………….  Maksymalna moc podłączenia - 3,0 kW 
*- 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 7 maja 2018 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: „XXVII Giełda Rolnicza” Łąck 

 

Faktura VAT zostanie wystawiona po otrzymaniu wpłaty i wysłana na adres firmy (kontakt w sprawie faktur: Lidia Szałkowska, tel. 24 268 60 91) 
 

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. 24 268 60 81 
Zgłoszenia : e - mail : anna.gajewska@modr.mazowsze.pl , beata .olejniczak@modr.mazowsze.pl, tel: 24 268 60 97 
Reklama w Gazecie Targowej : e -mail: marta.michalak@modr.mazowsze.pl, tel: 24 269 77 05 
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