XXXIII BARZKOWICKIE TARGI ROLNE „AGRO POMERANIA 2022”
UMOWA Nr …………
zawarta w dniu …………………..2022 r. w Barzkowicach,
pomiędzy:
Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach,
73-134 Barzkowice 2, NIP: 854-00-16-836,
reprezentowanym przez: Dariusza Kłosa - Dyrektora,
zwanym w dalszej części umowy ORGANIZATOREM,
a
(nazwa firmy / nazwisko i imię) ...............................................................................................
ul. .............................................. kod .................... miejscowość........................................................
tel./fax ........................................................, e-mail:…………………………………
NIP: …………..…………, KRS: ………….……………, REGON:……………….………………
osoba odpowiedzialna za stoisko ..........................................................................................................
reprezentowaną przez: ……………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy UCZESTNIKIEM,
o następującej treści:
§1
1. Umowa określa zasady wynajmu przez Organizatora na rzecz Uczestnika powierzchni z
przeznaczeniem na organizację stoiska/modułu handlowego podczas XXXIV Barzkowickich Targów
Rolnych „AGRO POMERANIA 2022”, zwanych dalej Targami, które odbędą się w dniach 09-11
września 2022 r. w Barzkowicach oraz określa zasady uczestnictwa w Targach.
2. Uczestnik na stoisku prowadzić będzie (przedmiot działalności):
…………………………………………………………………………………………………………
3. Umowa zostaje zawarta na okres od 09 do 11 września 2022 r.
§2
Minimalna powierzchnia stoiska/modułu handlowego wynosi:
1) 30 m2 ( 10 m x 3 m) w przypadku najmu modułów oraz
2) 4 m2 (2 m x 2 m) w przypadkach najmu pozostałych stoisk .
§3
Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia następujących opłat na rzecz Organizatora:
A. Opłata za najem powierzchni targowej, która wynosi:
100,00 zł
Stawka za 1m2 pow.

x

=
Ilość m2

zł
Wartość brutto A

B. Opłata stała za utrzymanie infrastruktury komunalnej przez pracowników ZODR – 30,00 zł
C. Opłata za podłączenie energii elektrycznej, do stoiska/modułu za cały okres trwania targów,
z dostępem do energii elektrycznej w godz. 8.00-19.00, która wynosi:
Cena za 1
przyłącze brutto
a

Wyszczególnienie
Przyłącze elektryczne 0,1-2,5 kW – gniazdo (1x16 A)
1 - fazowe
Przyłącze elektryczne 0,1-9 kW – (3 x16 A gniazdo
16A) 3 – fazowe
RAZEM

185,00
235,00

Ilość
przyłączy
b

Wartość
brutto B
axb

D. Łącznie opłaty wynoszą:

zł +
Wartość brutto A

zł =
Wartość brutto B

zł
Do zapłaty

§4
1. Opłaty należy uregulować jednorazowo, gotówką lub kartą w kasie ZODR w Barzkowicach
po podpisaniu i okazaniu niniejszej umowy albo przelewem na rachunek bankowy Organizatora w
BGK 10 1130 1176 0022 2146 6320 0005, jednak nie później niż do dnia 02.09.2022 r.
2. Uregulowanie przez Uczestnika opłat w pełnej wysokości i w terminie, o którym mowa w ust. 1,
jest niezbędnym warunkiem udziału w Targach.

1.
2)

3)
4)
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§5
Uczestnik jest zobowiązany w szczególności do:
przestrzegania obowiązujących podczas Targów przepisów bhp i p. poż. oraz innych mających
zastosowanie w niniejszym przypadku, w tym przestrzegania przepisów Regulaminu XXXIV
Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2022 dla gastronomii, handlu i
ogrodnictwa, stanowiący załącznik nr 2 do umowy.
zabezpieczenia stoisk gastronomicznych w dostateczną ilość pojemników na śmieci oraz nie
dopuszczenie do ich przepełnienia,
dbania o porządek i czystość na stoiskach handlowych przez cały okres trwania umowy oraz
bieżącego utrzymania czystości na najmowanym terenie w trakcie Targów i pozostawienie terenu
w czystości po ich zakończeniu,
nadzorowania swoich pracowników na stoiskach handlowych.
Uczestnik nie ma prawa oddawania najmowanej powierzchni w podnajem lub użyczenie osobom
trzecim.

§6
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Integralną częścią umowy są wszelkie załączniki do niej.
3. Regulamin XXXIV Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania 2022 dla gastronomii,
handlu i ogrodnictwa
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, będzie rozstrzygał sąd
powszechny, właściwy dla siedziby Organizatora.
6. Uczestnik potwierdza, że jest świadomy, że Organizator na warunkach określonych w
regulaminie zastrzegł sobie uprawnienie do : zmiany Regulaminu w każdym czasie we
wszystkich jej zakresach, odwołania Targów w każdym czasie , jeżeli ich organizacja okaże się
niemożliwa lub znacznie utrudniona w związku z występowaniem COVID – 19, ograniczenia
zakresu targów do wybranych przez siebie branż.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………………………..
Organizator

………………………………………..
Uczestnik

Załącznik nr 1 do umowy z dnia ……………..
Oświadczenia Uczestnika
1. Oświadczam, że jestem / nie jestem płatnikiem podatku VAT. *
NIP …………………………………………
W przypadku osób nie prowadzących działalności gospodarczej proszę podać numer
PESEL: ...................................................................................
2. Do umowy załączam:*
− aktualny odpis z Krajowego rejestru sądowego albo
− aktualny odpis z Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem XXXIV Barzkowickich Targów Rolnych AGRO
POMERANIA 2022 – DLA GASTRONOMII, HANDLU I OGRODNICTWA oraz z Klauzulą
informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa
Rolniczego w Barzkowicach (dalej ZODR) i akceptuję ich postanowienia w całości.
...................................................……………
Data i podpis Uczestnika
4. Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że podanie moich danych osobowych jest
dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy o udział w Targach, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b
rozporządzeniu 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 (tzw. RODO) oraz że
mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody
w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO,
wskazanych w Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w ZODR.
...................................................……………
Data i podpis Uczestnika
5. Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
wizerunkowych do celów związanych z organizacją Targów przez ZODR i moim udziałem w
Targach, poprzez m.in. ich publikację w przestrzeni publicznej oraz mediach.
...................................................……………
Data i podpis Uczestnika
6. Wrażam zgodę na przetwarzanie przez ZODR, na zasadach określonych w RODO, moich danych
osobowych zawartych w umowie w celach marketingowych.
...................................................……………
Data i podpis Uczestnika
*niepotrzebne skreślić

