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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY “AGRO TARGI WSCHÓD”
8-9 czerwca 2019 r.
Skołoszów, ul. Przemyska 37, 37-550 Radymno
Organizator: P.P.H.U. Sawa Expo Stanisław Sawa,
Nowosiółki 79, 22-652 Telatyn.
1. CZĘŚD OBOWIĄZKOWA
DANE FIRMY

Pełna nazwa firmy

Adres (ulica, kod, miejscowośd)
NIP
Telefon
E-mail
www
Osoba kontaktowa
E-mail osoby kontaktowej
Telefon osoby kontaktowej
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 (podad jaka)* ...............................................................
* Organizator zastrzega sobie prawo do skierowania firmy na inny sektor, o ile oferta znacząco
odbiega od rolniczego charakteru targów

Wielkośd zamawianej powierzchni w m2
(min. 10 m2)

Cena 30 zł netto za m
Wartośd netto
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Wartośd brutto
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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
Liczba dodatkowych biletów na Wieczór Wystawcy: .......... x 100 zł netto = .............. zł netto
2. USŁUGI DODATKOWE
A) 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

Ilośd zamawianych przyłączy

B) Reklamy
Typ reklamy

Cena (netto)

Ilośd sztuk / ilośd dni

Kolportaż materiałów reklamowych
na terenie targów (1 osoba/ dzieo)

60,00 zł

/

Logo (firmy, marki) w centralnym
punkcie Agro Targów Wschód

150,00 zł

/

Baner/flaga przy głównej alei
targowej

150,00 zł

/

Baner/flaga na ogrodzeniu przy
wjeździe na wystawę (2 x 1,5 m)

150,00 zł

/

Baner/flaga z widokiem na
autostradę A4

150,00 zł

/

Baner/flaga z widokiem na drogę
krajową 77

150,00 zł

/

Inne do uzgodnienia z Organizatorem

cena do uzgodnienia
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C) Rozładunek i załadunek
Typ usługi

Cena (netto)

Szacunkowa ilośd godzin

Wózek widłowy z operatorem

150,00 zł/godz.

Dźwig z operatorem- dla
ładunków o ciężarze
jednostkowym do 10 ton

200,00 zł/godz.

Dźwig z operatorem- dla
ładunków o ciężarze
jednostkowym powyżej 10 ton

270,00 zł/godz.

3. UDZIAŁ W POKAZIE PRACY MASZYN
250 zł netto za prezentowaną maszynę, ciągnik lub opryskiwacz.
Zgłaszamy do pokazu następujące maszyny:
Rodzaj
Ilośd
Producent
maszyny

Typ

Szer. robocza
(m)

Marka typ i
moc ciągnika

Uprzejmie prosimy o przesłanie opisu maszyny w oddzielnym pliku lub treści e-maila na adres:
biuro@agrotargiwschod.pl. W opisie MASZYNY prosimy uwzględnid:
1. Wystawca – pełna nazwa firmy.
2. Nazwa, marka i typ maszyny lub ciągnika.
3. Podstawowe dane techniczne.
4. Podstawowe dane eksploatacyjne.
5. Najważniejsze, oryginalne rozwiązania konstrukcyjne, wyróżniające produkt od innych podobnych
rozwiązao obecnych na rynku (wymienid w punktach, maksymalnie do pięciu punktów).
6. Marka, typ i moc ciągnika współpracującego z maszyną.
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4. OPŁATY
Opłatę w kwocie: ……………...
słownie: …………………………………………………………………………………...
przekazuję przelewem na konto BGŻ BNP Paribas O/Zamośd: 73 1600 1462 1832 3176 4000 0001.
Właścicielem konta jest organizator Agro Targów Wschód P.P.H.U. Sawa Expo Stanisław Sawa,
Nowosiółki 79, 22-652 Telatyn.
Wpłaty muszą byd zaksięgowane najpóźniej do dnia 31 maja 2019 roku.
Warunkiem udostępnienia powierzchni wystawienniczej jest okazanie organizatorom dowodu wpłaty
(kopia przelewu potwierdzona przez bank, etc.).

5. UWAGI










minimalna powierzchnia do wynajęcia to - 10 m2
brak zgłoszenia, lub złożenie dokumentu bez wypełnienia stosownych rubryk może skutkowad
odmową wjazdu na teren wystawienniczy
jeżeli firma zamierza zamówid kilka stanowisk, dla każdego z nich wypełnia kartę zgłoszenia
wszystkie kwoty są cenami netto
Podpisując niniejszy formularz zgłoszeniowy oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję
obowiązujący nas regulamin wystawy.
Wyrażam zgodę na umieszczenie w bazie danych, przetwarzanie, udostępnianie oraz
publikowanie w celach związanych z organizacją III Agro Targów Wschód 2019.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w formularzu
zgłoszeniowym dla potrzeb III Agro Targów Wschód 2019 (zgodnie z rozporządzeniem
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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych),
ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz. U. z dnia 2016 r., poz. 922) dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Miejsce, data, pieczęd firmy

Osoby upoważnione (podpis i pieczęd)
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KLAUZULA INFORMACYJNA
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE SAWA-EXPO STANISŁAW SAWA
Niniejszym, na podstawie art. 13 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), zapoznałem(am) się z następującą informacją:
1. Administratorem danych osobowych jest:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE SAWA-EXPO STANISŁAW
SAWA, Nowosiółki 79, 22-652 Telatyn, Numer NIP 9211339562, Numer REGON 950280142

2. Dane będą przetwarzane na podstawie: *





wyrażonej zgody i/lub;
przepisu prawa i/lub;
umowy lub czynności ( zgłoszenia), które zmierzają do jej zawarcia i/lub
uprawnionego interesu administratora,a to:
a to interesu polegającego na należytej organizacji wystawy rolniczej AGRO TARGI WSCHÓD

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji organizacji wystawy AGRO TARGI
WSCHÓD jak również w celu wystawienia faktur VAT, wystawienia plakietek , realizacji zamówienia itd.
4. Dane mogą być udostępniane:
 osobom, których dotyczą;
 osobom upoważnionym przez osobę(y), którą (ych) dotyczą,
 podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa;
 podmiotom uprawnionym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych takich jak :
(np. zewnętrznym biurom księgowym, kancelariom prawnym, agencjom reklamy, współpracownikom w
ramach zespołu organizacyjnego itp.)
5. Zebrane dane będą przetwarzane przez okres :
Niezbędny z punktu widzenia wymagań przepisów prawa podatkowego w szczególności zaś do momentu
upływu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
6.

Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, poprawiania danych, prawo do
żądania sprostowania danych, prawo do żądania usunięcia danych, prawo do żądania ograniczenia
przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przeniesienia
danych, prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza
postanowienia Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych)

7. Podanie danych osobowych w zakresie wymagań wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego
prawa jest obowiązkowe zaś w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
8. Niepodanie danych osobowych może skutkować niemożnością realizacji uczestnictwa w wystawie rolniczej
AGRO TARGI WSCHÓD jak również obowiązku ciążącego na administratorze z mocy przepisów
obowiązującego prawa w szczególności zaś obowiązku rozliczenia należności publicznoprawnych.

Wyrażam Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach i zakresie.

…………………………………
( Pieczęć i podpis uczestnika/ zgłaszającego )

