
XXX Barzkowickie Targi Rolne „AGRO POMERANIA  2017”
8-10 września 2017 roku

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice, e-mail: targi.barzkowice@zodr.pl, www.zodr.pl

Sekretariat tel. 91 479 40 10, 91 479 40 15, 91 561 37 00 do 02, fax 91 561 37 91, Hotel tel. 91 479 40 22
NIP 854-00-16-836                    REGON 001047305 

ZGŁOSZENIE - UMOWA
Wystawca/Firma/Imię i Nazwisko .............................................................................................................................................................................................................................................................

REGON.................................................................... NIP .......................................................................................KRS .................................................................................PESEl  ...........................................................................

ul. ........................................................................... kod ................................... miejscowość .................................................................... tel. ............................................... fax ....................................   

Osoba upoważniona do kontaktu ...................................................................................................................... Przyjazd w dniu ................................... 09.2017 r. ok. godz. .................... 

tel. komórkowy .................................................. tel. stacjonarny ...........................................................     e-mail ................................................................................................................................

OFERTA WYSTAWIENNICZA

£ - maszyny rolnicze, paliwa, oleje, smary    £ - nawozy, środki ochrony roślin    £ - przetwórstwo rolno-spożywcze, produkty rolnicze      

£ - rękodzieło    £ - produkcja zwierzęca, pasze    £ - doradztwo, finanse, banki, instytucje okołorolnicze    £ - gminy, organizacje pozarządowe i inne  

£ - 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

POWIERZChNIA WYSTAWIENNICZA dlA WYSTAWCóW (poz. 1.)

- powierzchnia na otwartym terenie od 1 m2 do 50 m2 43,00 zł x ........................................................................ m2 = ......................................................................... zł

- za każdy dodatkowy metr powierzchni powyżej 50 m2 do 150 m2 37,00 zł x ........................................................................ m2 = ......................................................................... zł

- za każdy dodatkowy metr powierzchni powyżej 150 m2  35,00 zł x ........................................................................ m2 = ......................................................................... zł

- powierzchnia w namiotach (za 1 m2 - namioty 9 m2 lub 25 m2 ) 80,00 zł x ........................................................................ m2 = ......................................................................... zł

    Łączna wartośc brutto .............................................................................................................................. zł

ZAMAWIAM STOISkO O POWIERZChNI: ..................................................................... m2

 szerokość: ....................................................... m x głębokość: ....................................................... m

UWAGI ............................................................................................................................................................................................. ..........................................................................................................................................................
 *Organizator zastrzega aby minimalna głębokość stoiska wynosiła 3 m,  sektor maszynowy 5 m,
   rękodzieło, przetwórstwo rolno-spożywcze, produkty rolnicze - minimalna powierzchnia 2 m x 2 m.
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UdZIAŁ W kONkURSIE dlA WYSTAWCóW  NA TARGACh W JEdNEJ kATEGORII  - 220 zł (opłata obejmuje zaproszenie dla 2 osób na spotkanie wystawców)

-  „NAJlEPSZY NA TARGACh - MASZYNY, URZĄdZENIA, TEChNOlOGIE”*.........................................................................................................................................................................................

- „NAJlEPSZY NA TARGACh - ARTYkUŁY SPOżYWCZE”* ............................................................................................................................................................................................. ................................

- „NAJlEPSZY NA TARGACh - ŚROdkI PROdUkCJI”* ............................................................................................................................................................................................. .................................................

* podać rodzaje eksponatu

UdZIAŁ W SPOTkANIU WYSTAWCóW dlA dOdATkOWEJ OSObY - 100,00 zł ........................................................................................................................................................................

                                                                                                                                                                                           Łączna wartość brutto ..................................................

(poz. 2.)

USŁUGA ZAŁAdUNkU I ROZŁAdUNkU SZTAPlARkĄ (UdźWIG dO 3 TON):

Rozładunek ..................................................              ..................................................         Załadunek       ..................................................            ..................................................
                                               data                                                                    godzina                                                                                                data                                                                    godzina

(poz. 3.)

Wystawca zostanie obciążony kosztami tej usługi (6 zł brutto za minutę) po jej faktycznym wykonaniu



lp. Nazwa Ilość Cena (brutto) Wartość

14.
Regał systemowy o wymiarach: 
100 cm szerokość, 50 cm głebokość, 
200 cm wysokość

68,00 zł

15. Wykładzina za 1 m2 32,00 zł

16.
Witryna oszklona
o wymiarach: 50 cm szerokość  
50 cm głębokość, 200 cm wysokość

123,00 zł

17. Maszt flagowy 173,00 zł

18.

Udostępnienie powierzchni pod 
zewnętrzne reklamy dmuchane wraz 
z dostępem do energii elektrycznej 
- 2,5 Kw

370,00 zł

19.
Baner reklamowy poza stoiskiem 
(do 3 m2)

185,00 zł

20.

Reklama przez system nagłośnienia na 
targach - emisja za 3 dni (dwie emisje 
każdego dnia - łącznie 6 emisji - czas 
trwania 1. emisji do 30 sekund)

185,00 zł

21.
Przygotowanie stoiska targowego 
- cena za 1 osobogodzinę

50,00 zł

22.
Obsługa stoiska wystawcy (hostessa) 
- cena za 1 godz.

30,00 zł

23.
Wynajem baneru reklamowego poza 
stoiskiem - powierzchnia do 3 m2 185,00 zł

24.
Dystrybucja ulotek, materiałów 
reklamowych itp.

60,00 zł od osoby 
za 1 dzień

Łączna wartość brutto ..................
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1. NAZWA FIRMY NA FRYZIE - 250 zł (poz. 6.)

Łączna wartość brutto (poz. 1. + 2.) ......................................................

Miejscowość

2. lOGO NA FRYZIE - 250 zł

(poz. 5.)

ENERGIA ElEkTRYCZNA POdCZAS TRWANIA TARGóW

Cena za 
1 przyłącze 

w godz. 800-1900

Cena 
za 1 przyłącze 
całodobowo

Ilość 
przyłączy

Cena z kolumny 
a albo b Wartość

a b c d c x d

Przyłącze elektryczne 0,1-2,5 kW – gniazdo (1x16 A) 1-fazowe 185,00 345,00

Przyłącze elektryczne 0,1-9 kW – (3x16 A gniazdo 16 A) 3-fazowe 235,00 495,00

Przyłącze elektryczne 9,1-14 kW – (3x25 A - gniazdo 32 A) 3-fazowe 665,00 925,00

Przyłącze elektryczne 14,1-18 kW – (3x32 A - gniazdo 32 A) 3-fazowe 1010,00 1270,00

Przyłącze elektryczne 18,1-25 kW – (3x40 A gniazdo 63 A) 3-fazowe 1440,00 1870,00

Łączna wartość brutto

(poz. 4.)

ZAMóWIENIE NA  WYPOSAżENIE/USŁUGI dOdATkOWE
WYPOSAżENIE dOdATkOWE

lp. Nazwa Ilość Cena (brutto) Wartość

1. Podłoga do namiotu- za 1 m2 31,00 zł

2. Stół kwadratowy  75 cm x75 cm 37,00 zł

3.
Stół biesiadny (prostokątny) 
175 cm x 75 cm

37,00 zł

4. Stół biesiadny + 2 ławki 50,00 zł

5. Krzesło targowe czarne 25,00

6.
lada sprzedażowa 
o wymiarach 100 cm szerokość, 
50 cm głębokość  i 100 cm wysokość

68,00 zł

7.
lada oszklona 
o wymiarach  100 cm szerokość, 
50 cm głębokość  i 100 cm wysokość

111,00 zł

8.
Podest mały, wymiary 50 cm szerokość, 
50 cm długość, wysokość 70 cm

56,00 zł

9.
Podest średni, 100 cm szerokość, 
50 cm długość, wysokość 70 cm

62,00 zł

10.
Podest duży, 100 cm szerokość 
100 cm długość, 100 cm wysokość

68,00 zł

11.
Podest duży, 100 cm szerokość,
100 cm długość, 70 cm wysokość

68,00 zł

12.
Podest duży, 100 cm szerokość,
100 cm długość, 50 cm wysokość

68,00 zł

13. lodówka 99,00 zł



kARTA żYWIENIOWA

Organizatorzy zapewniają wystawcom całodzienne odpłatne wyżywienie w restauracji hotelowej w ZODR w Barzkowicach 

Prosimy wystawców o wypełnienie karty żywieniowej i przesłanie jej wraz z kartą ZGŁOSZENIA-UMOWY

Uwaga - za zamówione, a niewykorzystane posiłki obciążamy finansowo zamawiającego


XXX Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA  2017

8-10 września 2017 roku
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice, e-mail: targi.barzkowice@zodr.pl, www.zodr.pl

Sekr. tel. 91 479 40 10, 91 479 40 15, 91 561 37 00 do 02, fax 91 561 37 91, Hotel tel. 91 479 40 22
NIP 854-00-16-836                    REGON 001047305 

ZbIORCZE ZESTAWIENIE kOSZTóW UdZIAŁU W TARGACh

- powierzchnia wystawiennicza (poz. 1.)   ....................................................................................................................................... zł

- konkurs dla wystawców   (poz. 2.)   ....................................................................................................................................... zł

- usługa załadunku i rozładunku sztaplarką  (poz. 3.)   ....................................................................................................................................... zł

- wyposażenie dodatkowe (poz. 4.)  ....................................................................................................................................... zł

- energia elektryczna (poz. 5.)   ....................................................................................................................................... zł

- nazwa/logo na fryzie (poz. 6.)   ....................................................................................................................................... zł

Łączna opłata za udział w Targach brutto (poz. od 1. do 6.) .....................................................................................................................................................................................

Warunkiem udziału w Targach jest wpłata łącznej opłaty za udział w Targarch w całości  do dnia 25.08.2017 roku 

na konto: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie 
10 1130 1176 0022 2146 6320 0005

lub gotówką w kasie ZODR w Barzkowicach

1. Oświadczamy, że dokonamy wpłaty za udział w Targach do dnia 25.08.2017 roku. 

2. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy* płatnikiem podatku VAT.  Prosimy o wystawienie faktury VAT/paragonu*.

3. Podpisując niniejsze Zgłoszenie-Umowę oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję obowiązujący nas: Regulamin XXX Barzkowickich Targów 
Rolnych AGRO POMERANIA 2017 - dla Wystawców. 

4. Wyrażam zgodę na umieszczenie w bazie danych, przetwarzanie, udostępnianie oraz publikowanie w celach związanych z organizacją XXX 
Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2017. 

5. Wyrażam zgodę na umieszczenie w bazie danych, przetwarzanie, udostępnianie oraz publikowanie w celach handlowo-marketingowych przez ZODR 
w Barzkowicach wszystkich danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym.*

	 	 ......................................................	 	................................................................
									 	 									Miejscowość, data                                                                 Czytelny podpis

* niepotrzebne skreślić

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb  XXX Targów Rolnych 
AGRO POMERANIA 2017 (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922) - dotyczy osób fizycznych 
nie prowadzących działalności gospodarczej.  
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Ponadto oferujemy:

- poletko o pow. .....................................m2 do pokazu pracy maszyn lub urządzeń        bezpłatne  tak/nie

......................................................	 	 																			......................................................	 										............................................................
								 Miejscowość, data                                                 Pieczęć firmy              Pieczęć imienna
            i czytelny podpis prawnie wiążący





bEZPŁATNY wpis do kATAlOGU TARGOWEGO

.........................................................................	dn.	...................................................	2017 r.
	 ...................................................................................................

(pieczątka firmy)

ZAMóWIENIE

Należność za posiłki zostanie wpłacona gotówką w dniu przyjazdu w recepcji hotelu ZODR w Barzkowicach. Za posiłki zamówione, a niewykorzystane 
poniesiemy koszty.

.............................................................
 Czytelny podpis prawnie wiążący

Wyżywienie w dniach
(proszę zaznaczyć ilość zamawianych posiłków)

7.09.17 8.09.17 9.09.17 10.09.17 11.09.17

Ś O K Ś O K Ś O K Ś O K Ś O K

ś - śniadanie 20 zł brutto, o - obiad 25 zł brutto,  k - kolacja 20 zł brutto

Reklamę/wpis do Katalogu Targowego należy przesłać na adres: redakcja.barzkowice@home.pl w nieprzekraczalnym 
terminie do 11.08.2017 r.

Można wybrać jedną z dwóch opcji 
przesłania wizytówki Wystawcy:

1) przesłać dane teleadresowe (nazwa 
firmy, adres, telefon, e-mail, strona 
www) wraz z logo firmy oraz treścią 
wpisu - oferty firmy (maksymalnie do 
1100 znaków) 

lub 

2) przesłać gotową wersję reklamy - 
przyjmujemy tylko reklamy przygotowa-
ne w poziomie (maksymalna wielkość 
to: wysokość 8 cm, szerokość 12 cm).

n Uwaga: Po terminie 11.08.2017 r. 
Organizator nie będzie przyjmował 
żadnych materiałów i dokonywał zmian 
w prezentacji Wystawcy.

n W przypadku nieprzesłania przez Wy-
stawcę reklamy/wpisu – Organizator 
dokona wpisu do katalogu na podsta-
wie informacji podanych w formularzu 
zgłoszeniowym.
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8 cm

12 cm

MOdUŁ REklAMOWY 
dlA FIRMY


