
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
 w Końskowoli 

KARTA  ZGŁOSZENIA  DLA  TWÓRCÓW  LUDOWYCH 

“Dzień Otwartych Drzwi”

– Końskowola 24 czerwca 2018 r.

Nazwa instytucji (firmy) ........................................................................................................................

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

Adres ......................................................................................................................................................

Telefon, fax ............................................................................................................................................

Osoba odpowiedzialna za kontakt z organizatorem, telefon (wypełnić obowiązkowo)

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

Oferta wystawiennicza firmy (branża-krótka charakterystyka oferty):

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

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

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

Jesteśmy zainteresowani udziałem w „Dniu Otwartych Drzwi” w Końskowoli
- zamawiamy: 
  stoisko na terenie otwartym o długości ............ m i szerokości ........... m; 

 przyłącza energii elektrycznej: 
 gniazdo 230V/10A    ...................... szt.
 gniazdo 400V/32A    …………….. szt.

OPŁATA  - 80 ZŁ BRUTTO ZA STOISKO
płatne przelewem na konto lub w kasie LODR do 06.06.2018 r.

NIP ……………………………….      Proszę o  f-rę VAT       TAK   /   NIE

Informacje dodatkowe:

1. Zgłoszenie prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.06.2018 r. na adres: 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli   

ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola 

faxem na numer  (081) 881 66 63 lub email asosik@wodr.konskowola.pl

2. Informacji udzielamy pod nr tel. (081) 889 06 66, 601418982, 661409803.



Warunki udziału w DOD:

1. O przydziale miejsc podczas Dni Otwartych Drzwi w Końskowoli będzie decydować

kolejność zgłoszeń. Nie ma możliwości wyboru miejsc handlowych przez zainteresowane

firmy.  

2. LODR poinformuje firmę w przypadku braku miejsc w terminie 7 dni od wpłynięcia

zgłoszenia. LODR zastrzega sobie prawo rezygnacji z udziału wystawców bez podania

przyczyny.

3. LODR nie wyraża zgody na podnajem ani użyczanie powierzchni innej firmie niż podana na

zgłoszeniu. 

4. LODR informuje, iż wystawcy mają możliwość rozłożenia stoisk w dniach: 22-23.06.2018 r.

w godz. 7.00-13.30 oraz 24.06.2018 r. w godz. 6.00-8.30. Teren wystawy jest chroniony

przez Agencję Ochrony 22.06.2018-25.06.2018 r. w godzinach popołudniowych i nocnych.  

5. Wystawcy są zobowiązani do usunięcia samochodów z placu wystawy w dniu

24.06.2018 r.  do godz. 8.30.  Samochody należy parkować na wyznaczonym parkingu.

6. Nie ma możliwości noclegu na terenie objętym wystawą. Zainteresowanych rezerwacją

noclegu prosimy o bezpośredni kontakt z recepcją Centrum Innowacyjno-Szkoleniowego

LODR  w Końskowoli  - tel. (81) 889 06 72.

7. Zapłatę należności za zamówioną powierzchnię wystawienniczą należy dokonać przelewem

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.06.2018 r.  UWAGA!   NUMER  KONTA: 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli 

BGK  50 1130 1206 0028 9178 8920 0004

W treści przelewu konieczny dopisek: „DOD  KOŃSKOWOLA”

8. Wzięcie udziału w wystawie jest możliwe wyłącznie po wpłynięciu wpłaty na konto LODR.

Fakturę VAT wystawimy po otrzymaniu wpłaty. Nie opłacenie stoiska w terminie

powoduje automatyczne wykreślenie z listy wystawców i sprzedaż miejsca kolejnemu

zainteresowanemu, który natychmiast opłaci miejsce.

9. Organizator nie zwraca opłaty za miejsce wystawowe w przypadku nieobecności na DOD. 

10. Wypełnienie poniższej Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków

udziału.


