
 

XVI Mazowieckie Dni Rolnictwa 
13-14 czerwca 2015 

MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku,  ul. H. Sienkiewicza 11,  09-100 Płońsk,   

tel.: 505 302 541, 23 663 07 12, fax: 23 662 99 50, e-mail: natalia.krasniewska@modr.mazowsze.pl, 
www.modr.mazowsze.pl 

 

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

Ostateczny termin zgłoszenia 

■   15 maja 2015r. 

fax: 23 662 99 50 
 

Potwierdzenie faksu pod nr: 23 663 07 01 
1. DANE FIRMY DO WYSTAWIENIA FAKTURY: 

Nazwa własna firmy – instytucji/imię i nazwisko 
.............................................................................................................................................................................................................. 

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

ulica ...........................................................................  nr .. ............  miejscowość .............................................................................. 

kod pocztowy ............................   poczta  ......................................................................... ................................................................... 

telefon  .......................................................... fax  ..................................................   NIP .................................................................. 

e-mail ....................................................................................................www ..................................................................................... 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za uczestnictwo w MDR ...................................................................................................... 

Tel.  ............................................................................   komórkowy  .................................................................................................. 
 

2. ZGŁOSZENIE MIEJSCA NA WYSTAWIE:  (bliższe informacje) 

1. Natalia Kraśniewska - 505 302 541, 23 663 07 12, natalia.krasniewska@modr.mazowsze.pl, 

2. Magdalena Sielczak - 23 663 07 13, magdalena.sielczak@modr.mazowsze.pl,  

3. Sekretariat - 23 663 07 00, 23 663 07 01, sekretariat.plonsk@modr.mazowsze.pl.  

1) powierzchnia na terenie otwartym (zaznaczyć odpowiedni moduł i wpisać kwotę)  

 

2) powierzchnia na terenie otwartym powyżej 49 m² (opłata za każdy dodatkowy metr kwadratowy 15 zł netto): 

                             x                     =                     – 49 m2  =                             x 15 zł    =               .....    + 800 lub 960  zł =      

      długość                 głębokość                razem                                                                                                                                                                suma zł netto 

3. WPIS DO KATALOGU (obowiązkowy - max 300 znaków): Proszę wpisać informacje o stoisku bez nazwy firmy  

i danych adresowych chyba, że są inne niż do wystawienia faktury, można też przesłać logo firmy w formacie JPEG, PDF, 

TIFF lub bitmapowe o bardzo wysokiej rozdzielczości - druk czarny) na adres e-mail: 

malgorzata.najechalska@modr.mazowsze.pl do 15.05.2015 r. 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Powierzchnia  
modułów 

 
Opłata promocyjna za zgłoszenia   
i dokonanie opłaty do 8.05. 2015 

włącznie 
Opłata standardowa 

Proszę wybrać moduł i wpisać 
kwotę  

  
 
................................................ zł netto 
 

 3x3 = 9 m2  = 250 zł netto 3x3 = 9 m2  = 300 zł netto 

 4x4 = 16m2 = 350 zł  netto 4x4 = 16m2 = 420 zł  netto 

 5x5 = 25m2 = 500 zł netto 5x5 = 25m2 = 600 zł netto 

 6x6 = 36m2 = 650 zł netto 6x6 = 36m2 = 780 zł netto 

 7x7 =49m2 = 800 zł netto 7x7 =49m2 = 960 zł netto 

      



4.  POKAZY PRACY MASZYN  

 Jestem zainteresowany prezentacją maszyn lub urządzeń  na polu doświadczalnym podczas „Pokazu pracy maszyn” 
 

       TAK                                           NIE                                 Proszę zakreślić wybrany kwadrat 
 

5. USŁUGI DODATKOWE: 

Lp. O F E R T A 
CENA 

(zł, netto) 
ILOŚĆ 

WARTOŚĆ 
(zł,  netto) 

1 
Zamieszczenie flagi na maszcie Organizatora  

(dostarczenie flagi  do biura wystawy najpóźniej w przeddzień MDR ) 
10 

  

2 Zamieszczenie baneru lub balonu reklamowego poza stoiskiem 300   

3 Zamieszczenie baneru na terenie wystawy zwierząt  (ring i płotki wygradzające)  500   

4 Energia elektryczna na stoisku 230 V (max. 2kW)                                   (patrz regulamin!) 70   

5 Energia elektryczna na stoisku 380 V                                                        (patrz regulamin!) 150   

6 Udział w spotkaniu towarzyskim 13 czerwca o godz. 19.00 50   

7 Rozdawanie ulotek poza stoiskiem  300 x  

8 
Reklama w nagłośnieniu Cena 50 zł obejmuje 3-krotną emisję 13 i 14 czerwca (tekst pisany 
lub płyta  do 3 min) 2 50 

  

R A Z E M 
 

zł netto ……………......................  

1 Lokalizacja baneru  i balonu  uzgodniona  z Organizatorem. 

2 Reklamę do nagłośnienia należy wysłać wraz ze zgłoszeniem lub dostarczyć do MODR najpóźniej do 15.05.2015 r. Szczegółowe informacje       
Danuta Bronowska tel.: 23 663 07 26 
 

6. DODATKOWA REKLAMA W KATALOGU WYSTAWCÓW:  

  Proszę zaznaczyć wybrany format stawiając krzyżyk przy odpowiedniej kwocie. 

Format reklamy A-4 (1 strona) A-5 (½ strony) A-6 (¼ strony) 

Kolor 800 zł netto  600 zł netto  400 zł netto  

Czarno-biała 400 zł netto  300 zł netto  200 zł netto  

Termin dostarczenia plików w jednym z podanych formatów (JPEG, PDF lub TIFF) do 15.05.2015r. na adres 

malgorzata.najechalska@modr.mazowsze.pl 
Uwaga: Opłata nie obejmuje przygotowania i złożenia reklamy, które zlecający wykonuje we własnym zakresie. 
 

7. ROZŁADUNEK I ZAŁADUNEK: rozliczenie z Organizatorem po wykonaniu usługi 

Rozładunek i załadunek:  udźwig do 30 ton 150 zł/1h + 23% VAT  

Osoba do kontaktu: Dariusz Pomianowski 23 663 07 18,505 302 551 

 
 

……………….. 
wpisać tak/nie 

 
 

.......................... 
udźwig 

 
 

........................ 
 data 

 
 

...................... 
godz. 

Rozładunek w piątek 12.06.2015 r. (wg. ustaleń), załadunek w niedzielę 14.06.2015r.  po godz. 17.00 oraz w poniedziałek 15.06.2014r.   

8. ŁĄCZNA OPŁATA ZA UCZESTNICTWO: 

 

Miejsce wystawowe.......................... zł (pkt. 2) + Usługi dodatkowe……………..zł (pkt. 5)  + Reklama w katalogu………………zł (pkt. 6)  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                 

RAZEM .........................................................................................zł netto + 23 % VAT =……………………………….  zł brutto 

Opłatę za uczestnictwo należy wnieść na konto do dnia 15.05.2015 r. Faktura VAT zostanie wystawiona po otrzymaniu wpłaty i wysłana na 
adres firmy (kontakt w sprawie faktur: Barbara Wiśniewska  23 663 07 24).  

Nr konta 10 1010 1010 0190 9913 4100 0000 

Zachęcamy firmy do sponsorowania nagród dla hodowców, uczestników MWZH (Klacze, krowy mleczne, trzoda 

chlewna), dla dzieci prezentujących cieliczki oraz dla laureatów w konkursie: „V Ekologiczny Turniej Rodzinny”. 
 

Jestem zainteresowany sponsorowaniem nagród   
 

TAK                     NIE                      Proszę zakreślić wybrany kwadrat. W sprawie sponsoringu kontakt z Natalią Kraśniewską  
                                                          tel. 23 663 07 12, 505 302 541, e-mail: natalia.krasniewska@modr.mazowsze.pl 
                                                          najpóźniej do 08.06.2015 r. 

Niniejszym podpisem: potwierdzamy warunki uczestnictwa, akceptujemy regulamin XVI MDR 2015, wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych 
do celów marketingowych 

 

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

 

 

  

  

mailto:natalia.krasniewska@modr.mazowsze.pl

