
 
 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
 w Końskowoli  

 

KARTA  ZGŁOSZENIA  DLA  TWÓRCÓW  LUDOWYCH  

“ XXXII Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych” 

– Sitno 29.06-01.07.2018 r. 

 

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

 

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

NIP ……………………………….      Proszę o  fakturę   VAT       TAK   /   NIE 

 

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

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

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

 

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

Oferta wystawiennicza firmy (branża-krótka charakterystyka oferty): 

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

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

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

 

Jesteśmy zainteresowani udziałem w „XXXII Wystawie Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i 

Urządzeń Rolniczych” w Sitnie 

- zamawiamy:  

    •  stoisko na terenie otwartym o długości ............ m i szerokości ........... m;  

 

    • przyłącza energii elektrycznej:  

- gniazdo 230V/10A    ...................... szt. 

- gniazdo 400V/32A    …………….. szt. 

Mile widziany własny agregat prądotwórczy. 

 

OPŁATA  - 80 ZŁ BRUTTO ZA STOISKO 

Czytelnie podpisane karty zgłoszenia z kserokopią dowodu opłaty i określeniem warunków 

uczestnictwa należy przysłać do Sitna najpóźniej do 15 czerwca 2018 r. Po otrzymaniu zapłaty  

zostanie Państwu wystawiona faktura oraz karta wjazdowa  umożliwiająca wjazd na teren 

wystawy.  

 Nie opłacenie stoiska w wyżej podanym terminie powoduje wykreślenie z listy wystawców i 

sprzedaż miejsca kolejnemu zainteresowanemu.  

Nasze konto: LODR w Końskowoli  

BGK Oddział w Lublinie  50 1130 1206 0028 9178 8920 0004 
z dopiskiem „Wystawa w Sitnie” 

 



1. Organizator zastrzega sobie prawo do ustawienia na wyznaczonym placu według kolejności 

napływania zgłoszeń wraz z załączonymi dowodami wpłaty.  

2. Nie ma możliwości wyboru miejsc handlowych przez zainteresowane firmy. 

3. LODR zastrzega sobie prawo rezygnacji z udziału wystawców bez podania przyczyny. 

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

5. Organizator nie zwraca opłaty za miejsce wystawowe w przypadku  nieobecności na Wystawie 

6. Parkowanie samochodów przy ekspozycjach, wyłącznie na własną odpowiedzialność.  

7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane czynnikami zewnętrznymi.  

 
 

Wypełnienie poniższego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków udziału w Wystawie.  

 

 
 

 

 

 

Informacje dodatkowe: 

1. Zgłoszenie prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.06.2018 r. na adres:  

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu z/s  w Sitnie 

22-424 Sitno   tel. 84 611 23 39        fax 84 611 23 33                        sitno@wodr.konskowola.pl 

 

Informacji udzielamy pod nr tel. 

- sekretariat - 84 611-23-39 

- księgowość - 84 611-25-35, 609-674-324 

- osoba odpowiedzialna – 605828595 

 

 

 

Oświadczamy, że: 

1. Firma nasza jest podatnikiem podatku od towaru i usług, uprawnionym do otrzymywania 

faktur VAT.   NIP ................................................ 

2. Upoważniamy jednocześnie Waszą Firmę do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu 

osoby z naszej strony uprawnionej (upoważnionej). W załączeniu potwierdzanie opłaty. 

     3. Nie dokonamy podnajmu w ramach  opłaconego przez nas placu. 

     4. Zobowiązujemy się do posprzątania placu po sobie.                             

 

                                                            

                                                                                                                                                                   Imienna pieczęć 

                                                                                                                                                           Podpis zgłaszającego  

 

 

 

 

 


