Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
logo

49-330 Łosiów, ul. Główna 1
telefon 77/ 44 37 100, fax 77/ 412 53 68, e-mail: oodr@oodr.pl

KARTA ZGŁOSZENIA
Targi Ogrodnicze - “Wiosna Kwiatów 2018”
Łosiów, 12 - 13 maj 2018 r.
Zgłoszenie uczestnictwa oraz opłatę za stoisko należy dokonać do dnia 27 kwietnia 2018 roku!
NIP……………………………………………
Pełna nazwa firmy (gospodarstwa indywidualnego) ....................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................
ADRES: Miejscowość..................................................................Ulica...........................................................................................................................................
Nr...................... Kod............................. Poczta.................................................................Telefon/fax.............................................................................................
Rodzaj działalności (oferta handlowa)..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
Osoba do kontaktu.................................................................................................................................................................................................

Zgłaszam udział w Targach i rezerwuję:
1. Powierzchnię stoiska: długość ( front stoiska ) ............... mb x 5 mb ( bok stoiska ) =

...................... m² (FAKTURA / PARAGON**)
brak oznaczenia = brak przyjęcia karty
(**niepotrzebne skreślić)

Zobowiązuję się do pokrycia kosztów uczestnictwa w Targach w wysokości

: …………… zł

słownie: ...........................................................................................................................................................................................zł

PO WYZNACZONYM TERMINIE WPŁAT ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!
Osoby do kontaktu:
- Joanna Palij
tel. 77/ 44 37 130
- Dorota Małecka
tel. 77/ 44 37 102
- Agnieszka Chruszczewska
tel. 77/ 44 37 114
- Ewa Stankiewicz
tel. 77/ 44 37 100
…………………………………………………………………
Pieczątka i Podpis / kierownika jednostki /

……………………………..
Miejscowość, data
Należność prosimy przelać na konto:

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
49-330 Łosiów, ul. Główna 1
konto: BGK 52 1130 1219 0026 3137 0620 0004

Lokalizacja stoisk wystawienniczych uzależniona będzie od terminu zgłoszenia i wniesionych terminowo opłat!

CENNIK:

/ BRUTTO / 2 DNI

* Opłata za powierzchnię wystawową /handlową/:
(dt.szkółek drzew i krzewów ozdobnych, wikliny,
kwiatów rabatowych i balkonowych, figur ogrodowych)

25- m²
każde następne 10 m² każde następne 5 m² -

738,00 zł brutto
308,00 zł brutto
185,00 zł brutto

UWAGA! MINIMALNA WIELKOŚĆ STOISKA OGRODNICZEGO w I sektorze wynosi - 30m² ( 6 x 5 )
lokalizacja pozostałych Firm nie związanych z branżą ogrodniczą, szkółkarską , wikliniarską ,figurami ogrodowymi
garncarskimi
uzależniona będzie od kolejności wpływu kart zgłoszeń .

Wszystkie stanowiska handlowe usytuowane będą na terenie PARKU.

Ilość miejsc - ograniczona !
* Opłata za powierzchnię wystawową /handlową/:
(dt. drobnego handlu- biżuteria, odzież,obuwie,okulary itd.)
* Firmy sektora bankowości i ubezpieczeń

do 5m²
6 - 10 m²
każdy nastepny m²
25 m² ( 5 x 5 )

- 308,00 zł brutto
- 431,00 zł brutto
- 62,00 zł brutto
- 1845,00 zł brutto

i wyrob.

REGULAMIN
Targów Ogrodniczych - WIOSNA KWIATÓW 2018
Organizatorem jest Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
Plac wystawowy znajduje się na terenie Ośrodka.
1. Warunkiem uczestnictwa jest:
- przesłanie do dnia 27 kwietnia 2018 roku na adres OODR w Łosiowie wypełnionego i podpisanego
zgłoszenia udziału w TO 2018.
- wpłata najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2018 roku na konto OODR w Łosiowie
zadeklarowanej kwoty za udział w TO 2018.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności do wyznaczania i oznaczania powierzchni wystawowej
dla wystawców - decyduje data wpływu karty zgłoszenia!,
w przypadku nie dostosowania się do zaleceń Organizatora, Wystawca zostanie poproszony o
opuszczenie terenu Targów, bez zwrotu kosztów ( jeżeli była wniesiona opłata )
3. Uprzejmie prosimy wystawców, aby nie informowali wcześniej swoich klientów o miejscu lokalizacji
swojego stoiska na Targach Ogrodniczych w Łosiowie!
WYZNACZONE MIEJSCA PRZEZ ORGANIZATORÓW MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ W STOSUNKU
DO LAT UBIEGŁYCH
4. Organizator oddaje wystawcy do dyspozycji powierzchnię wystawową w dniach 12 - 13 maja 2018
od godz 6.00 do godz.18.00
5. Urządzanie stoiska musi być zakończone do godz. 08.30 w dniu rozpoczęcia imprezy.
6. Transport, wyładunek i załadunek wystawca dokona we własnym zakresie.
7. Wystawca winien dostosować się do poleceń służb porządkowych, Agencji Ochrony oraz Policji ,
zobowiązany jest również do nie zastawiania ciągów komunikacyjnych.
8. Utrzymanie czystości na stoisku należy do wystawcy.
9. Organizator zabezpiecza teren wystawy w godzinach nocnych przed wejściem osób niepożądanych.
10. Ubezpieczenie wystawca dokonuje we własnym zakresie.
11. Stoiska wystawców oraz wystawiane na nich eksponaty winny być zabezpieczone przed kradzieżą,
przedmioty wartościowe: komputery, elektronika itp. nie powinny znajdować się na stoisku
wystawowym w czasie nieobecności wystawcy.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia, kradzieże, zniszczenia eksponatów
oraz wypadki w trakcie trwania i likwidacji ekspozycji oraz w czasie imprez towarzyszących.
13. Wszelka działalność sprzeczna z zasadami obowiązującymi na terenach wystawowych zwalnia
organizatora z warunków umowy, a wystawca traci prawo do roszczeń z tytułu strat.
14. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bhp i ppoż. obowiązujących na terenach
i obiektach wystawowych.
W przypadku anulowania zgłoszenia po dniu 27 kwietnia 2018r. zlecający traci prawo do zwrotu wniesionej wpłaty.

Podpis na karcie zgłoszenia jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu Targów.

Biuro Organizacyjne
Targów Ogrodniczych - WIOSNA KWIATÓW
mieści się w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie - województwo opolskie
49-330 Łosiów, ul. Główna 1
tel.centr. 77/4437100; fax: 77/ 4125368
osoby do kontaktu: - Joanna Palij
tel. 77/ 44 37 102
- Dorota Małecka
tel. 77/ 44 37 130
- Ewa Stankiewicz tel.77/ 44 37 100
- Agnieszka Chruszczewska tel. 77/ 44 37 114
e-mail: dorota.malecka@oodr.pl , joanna.palij@oodr.pl, sekretariat@oodr.pl, agnieszka.chruszczewska@oodr.pl

