
XXXIII Barzkowickie Targi Rolne „AGRO POMERANIA  2021”
10-12 września 2021 roku

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice 2, 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 ................................... 09.2021 r. ok. godz. .................... 

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

OFERTA WYSTAWIENNICZA (*PRODUKTY/USŁUGI PROMOWANE PODCZAS TARGÓW - POLE OBOWIĄZKOWE DO UZUPEŁNIENIA)

£ - 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    £ - innowacyjności    
- 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 45,00 zł x ........................................................................ m2 = ......................................................................... zł

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

    Łączna wartość 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 - 150,00 zł ........................................................................................................................................................................

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

(poz. 2.)



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
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Lp. Nazwa Ilość Cena (brutto) Wartość

16. Lodówka o wymiarach 60 cm 
szerokość, 80 cm wysokość 200,00 zł

17.
Regał systemowy o wymiarach: 
100 cm szerokość, 50 cm głebokość, 
200 cm wysokość

130,00 zł

18. Wykładzina za 1 m2 25,00 zł

19.
Witryna oszklona o wymiarach:  
50 cm szerokość  
50 cm głębokość, 200 cm wysokość

250,00 zł

20. Maszt flagowy 180,00 zł

21.

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

370,00 zł

22. Baner reklamowy poza stoiskiem 
(do 3 m2) 185,00 zł

23.

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

24. Przygotowanie stoiska targowego 
- cena za 1 osobogodzinę 75,00 zł

25. Obsługa stoiska wystawcy (hostessa) 
- cena za 1 godz. 30,00 zł

26. Dystrybucja ulotek, materiałów 
reklamowych itp.

150,00 zł od osoby 
za 1 dzień

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

1. NAZWA FIRMY NA FRYZIE - 250 zł (poz. 5.)

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

Miejscowość

2. LOGO NA FRYZIE - 250 zł

(poz. 4.)

(poz. 3.)
ZAMÓWIENIE NA  WYPOSAŻENIE/USŁUGI DODATKOWE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Lp. Nazwa Ilość Cena (brutto) Wartość

1. Namiot 3 m x 3 m 700,00 zł

2. Namiot expresowy 2,5 m x 2,5 m 450,00 zł

3. Namiot 5 m x 5 m 1750,00 zł

4. Podłoga do namiotu - za 1 m2 40,00 zł

5. Stół kwadratowy 75 cm x 75 cm 40,00 zł

6. Stół prostokątny 175 cm x 75 cm 55,00 zł

7.
Komplet biesiadny składający się 
ze stołu biesiadnego (200 cm x 60 cm)  
+ 2 ławki (200 cm x 30 cm)

100,00 zł

8. Krzesło targowe 25,00 zł

9.
Lada sprzedażowa o wymiarach  
100 cm szerokość, 
50 cm głębokość  i 100 cm wysokość

80,00 zł

10.
Lada oszklona o wymiarach   
100 cm szerokość, 
50 cm głębokość  i 100 cm wysokość

120,00 zł

11. Podest mały, wymiary 50 cm szerokość, 
50 cm długość, 70 cm wysokość 100,00 zł

12. Podest średni, 100 cm szerokość, 
50 cm długość, 70 cm wysokość 100,00 zł

13. Podest duży, 100 cm szerokość 
100 cm długość, 100 cm wysokość 100,00 zł

14. Podest duży, 100 cm szerokość,
100 cm długość, 70 cm wysokość 100,00 zł

15. Podest duży, 100 cm szerokość,
100 cm długość, 50 cm wysokość 100,00 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


XXXIII Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA  2021

10-12 września 2021 roku
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice 2, 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 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW UDZIAŁU W TARGACH
- powierzchnia wystawiennicza (poz. 1.)   ....................................................................................................................................... zł

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

- wyposażenie dodatkowe (poz. 3.)  .........................................................................................................................................  zł

- energia elektryczna (poz. 4.)   ....................................................................................................................................... zł

- nazwa/logo na fryzie (poz. 5.)   ....................................................................................................................................... zł

Łączna opłata za udział w Targach brutto (poz. od 1. do 5.)...............................................................................................................................zł...
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Ponadto oferujemy:

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

USŁUGA WYNAJEM WÓZKA WIDŁOWEGO (UDŹWIG DO 3 TON):

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

Wystawca zostanie obciążony kosztami tej usługi za 10 minut 60 zł, za kolejną minutę 6,00 zł (po jej faktycznym wykonaniu)

BEZPŁATNY wpis do KATALOGU TARGOWEGO

Warunkiem udziału w Targach jest wpłata łącznej opłaty za udział w Targarch w całości  do dnia 27.08.2021 roku 
na konto: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie 

10 1130 1176 0022 2146 6320 0005
albo

 gotówką lub kartą w kasie ZODR w Barzkowicach

nazwa firmy w brzmieniu do katalogu:

adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość):

Telefon Fax Strona www:

e-mail:

1. OBOWIĄZKOWA TREŚĆ

(prosimy o przesyłanie poniższych danych w formie elektronicznej w celu uniknięcia błędów w druku)

2. DODATKOWA TREŚĆ:
1) Logo firmy (w formacie tiff, jpg lub pdf)
2) Treść reklamowa - 2 opcje:
     a) w formie tekstowej - treść maksymalnie do 800 znaków,
     b) w formie gotowej reklamy, wymogi - wersja pionowa, maksymalne wymiary: wysokość 12 cm, szerokość 9 cm.

TREŚĆ NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES: targi.barzkowice@zodr.pl




......................................................... dn. ................................. 2021 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)

9.09.2021 10.09.2021 11.09.2021 12.09.2021 13.09.2021

Ś O K Ś O K Ś O K Ś O K Ś O K

ś - śniadanie 30 zł brutto, o - obiad 32 zł brutto,  k - kolacja 30 zł brutto
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* niepotrzebne skreślić

1. Oświadczamy, że dokonamy wpłaty za udział w Targach do dnia 27.08.2021 roku. 

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

3. Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem XXXIII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2021 – DLA WYSTAWCÓW 
oraz zawartą w nim Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 
w Barzkowicach i akceptuję jego postanowienia w całości. W szczególności jestem 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 działalności lub branż w ramach sektorów, o których mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu.

                                      ………………...................................................……………
                                                      Data i podpis uczestnika

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice 2,  
na zasadach określonych w 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), moich danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu – umowie, w celu organizacji Targów przez ZODR 
i mojego udziału w Targach.

                                                                                                                          ………………...................................................……………

                                        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. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice 2,  
na zasadach określonych w RODO, moich danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu – umowie w celach marketingowych.

                        ………………...................................................……………

                                                           Data i podpis uczestnika

7. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne 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 Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego w Barzkowicach.

                        ………………...................................................……………

                                        Data i podpis uczestnika

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

         Miejscowość, data                                                 Pieczęć firmy                       Pieczęć imienna
             i czytelny podpis uczestnika

         Miejscowość, data                                                 Pieczęć firmy                       Pieczęć imienna
             i czytelny podpis uczestnika

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


