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Miejsce wystawy
POTURZYN
Skład buraczany
22-652 Telatyn

Organizator
P.P.H.U Sawa Expo Stanisław Sawa
Adres: Nowosiółki 79
22-652 Telatyn
e-mail biuro@targiwoyciechowskie.pl

I EDYCJA 19-20 WRZEŚNIA 2020R.

www. targiwoyciechowskie.pl
Opiekuni Wystawców

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W TARGACH

tel. 606-418-785
tel. 604-750-443

PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA DRUKOWANYMI LITERAMI.

1.DANE WYSTAWCY (dane do faktury)

Pełna nazwa firmy

Adres (ulica, kod, miejscowość)
NIP
Telefon
E-mail
Strona www
2. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA UDZIAŁ W TARGACH
Imię i nazwisko
Bezpośredni numer komórkowy/ adres e-mail

Prezentacja firmy (oferta)
□ - maszyny rolnicze, paliwa, oleje, smary □ - nawozy, środki ochrony roślin
□ - przetwórstwo rolno-spożywcze, produkty rolnicze □ - produkcja zwierzęca, pasze
□ - doradztwo, finanse, banki, instytucje okołorolnicze □ - gminy, organizacje pozarządowe
□ - budowlana □ - budownictwo inwentarskie
□ - inna oferta (podać jaka)* ...............................................................
* Organizator zastrzega sobie prawo do skierowania firmy na inny sektor, o ile oferta znacząco odbiega od rolniczego charakteru targów
3.ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWOWEJ ZEWNĘTRZNEJ – POWIERZCHNIA TRAWIASTA
FRONT

GŁĘBOKOŚĆ

POWIERZCHNIA

………………………………m

………………………………m

………………………………m2

WYMIAR STOISKA

* Organizator zastrzega aby minimalna głębokość stoiska wynosiła 3 m, sektor maszynowy 5 m, minimalna powierzchnia do wynajęcia -10m2

(poz. 1)
POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA DLA WYSTAWCÓW
-na otwartym terenie 30,00 zł netto x ....................................... m2 = ........................................................................ zł
Łączna wartość netto ......................................................................zł

(poz. 2)
OPŁATA REJESTRACYJNA (obowiązkowa): 120 zł netto
W ramach opłaty rejestracyjnej Organizator zapewnia Wystawcy identyfikator "WYSTAWCA" oraz jeden bilet wstępu na "Wieczór Wystawcy".
Wstęp na "Wieczór Wystawcy" dla każdej dodatkowej osoby: 100 zł netto
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(poz. 3)
Liczba dodatkowych biletów na Wieczór Wystawcy: ….................. x 100 zł netto = …........................ zł netto

(poz. 4)
4. ENERGIA ELEKTRYCZNA
Typ przyłącza

Cena (netto)

przyłącze elektryczne 0,1-2,5 kW gniazdo (1x16 A) 1-fazowe

185,00 zł

przyłącze elektryczne 0,1-9 kW gniazdo (3x16 A gniazdo 16 A) 3-fazowe

235,00 zł

przyłącze elektryczne 9,1-14 kW gniazdo (3x25 A gniazdo 32 A) 3-fazowe

665,00 zł

przyłącze elektryczne 14,1-18 kW gniazdo (3x32 A gniazdo 32 A) 3-fazowe

700,00 zł

przyłącze elektryczne 18,1-25 kW gniazdo (3x40 A gniazdo 63 A) 3-fazowe

900,00 zł

Ilość

Łączna wartość netto ......................................................................zł

(poz. 5)
5. USŁUGI DODATKOWE
Typ usługi

Cena (netto)

Ilość sztuk / dni

Kolportaż materiałów reklamowych przez wystawcę na terenie targów (1 osoba/ dzień)

60,00 zł

/

Baner na ogrodzeniu ( 1 sztuka )

50,00 zł

/

cena do uzgodnienia

/

Zamieszczenie flagi na terenie wystawy (okres 2 dni)

90,00 zł

/

Umieszczenie balonu reklamowego na terenie wystawy

250,00 zł

/

Indywidualna ochrona stoiska na Targach

45,00 zł

/

Rozładunek ładowarką teleskopową

60,00 zł / 10 minut

/

Załadunek ładowarką teleskopową

60,00 zł / 10 minut

/

Inne do uzgodnienia z Organizatorem

Łączna wartość netto ......................................................................zł
Wynajęcie namiotów targowych – bezpośredni kontakt: 535-812-369

(poz. 6)
6. UDZIAŁ W POKAZIE PRACY MASZYN
INNE PREZENTACJE DO UZGODNIENIA Z ORGANIZATOREM
250 zł netto za prezentowaną maszynę, ciągnik lub opryskiwacz.
Rodzaj maszyny

Ilość

Producent

Typ

Szer. robocza (m)

Marka typ i moc ciągnika

Łączna wartość netto ......................................................................zł
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7. ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW UDZIAŁU W TARGACH
zł

powierzchnia wystawiennicza

(poz.1)

opłata rejestracyjna

(poz.2)

dodatkowe bilety na wieczór wystawców

(poz.3)

zł

energia elektryczna

(poz.4)

zł

Usługi dodatkowe

(poz.5)

zł

udział w pokazie maszyn

(poz.6)

zł

120,00

Łączna opłata za udział w Targach netto( poz. 1-6) ...................................., brutto......................................

Wpłat należy dokonywać na konto: BGŻ BNP Paribas O/Zamość:
73 1600 1462 1832 3176 4000 0001
w terminie podanym na fakturze pro-formie.
Gwarancją udziału w Targach jest zaksięgowanie opłaty za fakturę pro-formę wysłanej do Państwa przez firmę Sawa-Expo w wyznaczonym na
fakturze terminie.

1. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy* płatnikiem podatku VAT. Prosimy o wystawienie faktury VAT/paragonu*.
………………………………………………………
Miejscowość, data

………………………………………………………
Pieczęć firmy

……………………………………………………….
Pieczęć imienna
i czytelny podpis uczestnika

2. Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Agro Targów Wschód oraz zawartą w nim Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w P.P.H.U.
Sawa Expo Stanisław Sawa i akceptuję jego postanowienia w całości.
……………………………………………………….
Data i podpis uczestnika
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez P.P.H.U. Sawa Expo Stanisław Sawa, 22-652 Telatyn Nowosiółki 79, na zasadach określonych w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), moich danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym
Agro Targów Wschód, w celu organizacji Targów przez P.P.H.U. Sawa Expo Stanisław Sawa i mojego udziału w Targach.
……………………………………………………….
Data i podpis uczestnika
4. Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów związanych z organizacją Targów przez
P.P.H.U. Sawa Expo Stanisław Sawa i moim udziałem w Targach, poprzez m.in. ich publikację w przestrzeni publicznej oraz mediach.
……………………………………………………….
Data i podpis uczestnika
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez P.P.H.U. Sawa Expo Stanisław Sawa, 22-652 Telatyn Nowosiółki 79, na zasadach określonych w RODO, moich danych
osobowych zawartych w Zgłoszeniu – umowie w celach marketingowych.
……………………………………………………….
Data i podpis uczestnika
6. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych,
ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, wskazanych w Klauzuli
informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w P.P.H.U. Sawa Expo Stanisław Sawa
……………………………………………………….
Data i podpis uczestnika

zł

