
 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU 

XIV Piotrkowskie Targi Ogrodnicze 

PAMIĘTAJMY O OGRODACH 

14 kwietnia 2019 r. 

                           Łódzki Ośrodek Doradztwa  
                           Rolniczego zs. w Bratoszewicach 

                           Oddział w Piotrkowie Trybunalskim 
                           ul. Kasztelańska 9, 97-300 Piotrków Tryb. 

                           tel. 44 646 10 47(48), fax. 44 646 10 73 
                           www.lodr-bratoszewice.pl 

 
Komisarz wystawy: Hubert Sierant, tel. 44 646 10 47(48), w. 21, 
kom. 519 301 082;  
e-mail: targipt@lodr-bratoszewice.pl 

Konto: BGK Oddział w Łodzi 51 1130 1163 0014 7156 2820 0001 
Wystawca - dokładny adres (pieczątka) Tel. NIP: 

E-mail: Regon: 

Osoba odpowiedzialna za stoisko (tel.): 

Na targach wystawimy (wpis w Gazecie Targowej): 

Zgłaszamy udział w targach i rezerwujemy: 

l.p. Pozycja 
Cena 
netto 

Cena 
brutto 

Ilość m2 
(wymiary stoiska: 
front x głębokość) 

Wartość 
(cena brutto x 

ilość m2) 

1. 
Stoisko na terenie otwartym  
(powierzchnia podstawowa min. 5m2) 

13,00 zł/m2 15,99 zł/m2   

2. 

Gastronomia: 
 łącznie ze sprzedażą piwa  

(opłata ryczałtowa za stoisko) 
1000,00 zł 1230,00 zł ---  

 łącznie ze sprzedażą piwa 
(powierzchnia podstawowa min. 10m2) 

50,00 zł/m2 61,50 zł/m2   

 bez sprzedaży piwa  
(powierzchnia podstawowa min. 10m2) 

25,00 zł/m2 30,75 zł/m2   

 sprzedaż piwa  
(powierzchnia podstawowa min. 10m2) 

35,00 zł/m2 43,05 zł/m2   

3. 

Reklama w Gazecie Targowej  
(w jpg 300 dpi, pdf, corell 9,0) 

 opłata za stronę czarno-białą 
- format A4 
- format A5 

 
 
 

330,00 zł 
165,00 zł 

 
 
 

405,90 zł 
202,95 zł 

 

 

--- 
--- 

 

 opłata za stronę kolorową 
- format A4 
- format A5 

 
660,00 zł 
330,00 zł 

 
811,80 zł 
405,90 zł 

 
--- 
--- 

 

Ogółem należność z podatkiem Vat  

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres ŁODR zs. w Bratoszewicach Oddział w Piotrkowie Trybunalskim,  
ul. Kasztelańska 9, 97-300 Piotrków Tryb. lub na adres e-mail: targipt@lodr-bratoszewice.pl (skan). Ostateczny termin 
zgłoszenia oraz wpłaty -  03.04.2019r. 
 

O ś w i a d c z e n i e 
Zobowiązujemy się do pokrycia kosztów uczestnictwa w wystawie. Niniejszym oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy płatnikiem 
podatku VAT. Jednocześnie upoważniamy Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach do wystawienia faktury 
bez naszego podpisu.  
Podpisując niniejszą „Kartę zgłoszenia” akceptujemy jako obowiązujące nas: „Regulamin imprez wystawienniczo targowych” (dostępny 
m.in. na www.lodr-bratoszewice.pl) oraz „Ogólne warunki uczestnictwa” w XIV Piotrkowskich Targach Ogrodniczych „Pamiętajmy o 
ogrodach”. 
 
 
                                                                                                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
*niepotrzebne skreślić                                                                     data i podpis wystawcy



 
 

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 
 w XIV PIOTRKOWSKICH TARGACH OGRODNICZYCH „PAMIĘTAJMY O OGRODACH” 

 
 
 

Organizator:  Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach 
Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Kasztelańska 9, 97-300 Piotrków Trybunalski 

 
 
Lokalizacja: Tereny targowe w Piotrkowie Trybunalskim (zamek w Bykach), 14.04.2019 r. (niedziela) godz.  800 - 1600 
    
   
I. Zasady uczestnictwa 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w targach jest przesłanie (fizyczne wpłynięcie do siedziby organizatora) lub złożenie w siedzibie organizatora 
(ŁODR zs. w Bratoszewicach Oddział w Piotrkowie Trybunalskim) wypełnionej i podpisanej „Karty zgłoszenia udziału" oraz dokonanie 
wymaganej zapłaty na podane konto ŁODR zs. w Bratoszewicach do dnia 03.04.2019 r. 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi Nr 51 1130 1163 0014 7156 2820 0001 
           z dopiskiem „Piotrkowskie Targi Ogrodnicze 2019” lub w kasie Oddziału w Piotrkowie Trybunalskim. 

2. Przy wjeździe na teren targów obowiązuje okazanie dowodu wpłaty za uczestnictwo wystawcy w targach.  
3. Lokalizacja stoiska wystawcy wynika z warunków organizacyjno-technicznych terenów targów. 
4. W przypadku zabudowy powierzchni targowej i nagłośnienia we własnym zakresie, wystawca zobowiązany jest uzgodnić  

z organizatorem plan zabudowy stoiska i nagłośnienia do 03.04.2019 r. 
5. Organizator zobowiązuje wystawcę do zajęcia wyznaczonego stoiska oraz do jego przygotowania najpóźniej do godz. 8.30 w dniu 

rozpoczęcia targów. W przeciwnym wypadku organizator zastrzega sobie prawo wynajęcia zamówionego stoiska innemu wystawcy. 
Organizator nie zapewnia wyposażenia stoiska w sprzęt. 

6. Demontaż stoisk może odbywać się wyłącznie po zakończeniu targów, tj. po godz. 16.00 w dniu 14.04.2019r. 
7. Transport, przeładunek, zamontowanie i demontaż eksponatów należą do obowiązków wystawców. Wystawca ubezpiecza eksponaty na swój koszt. 
8. Organizator zapewnia wystawcom prąd w bardzo ograniczonym zakresie, dlatego przy większym zapotrzebowaniu na moc prądu (np. firmy 

gastronomiczne) należy zabezpieczyć się w spalinowy agregat prądotwórczy. Wszelkie prace instalacyjne wykonuje wyznaczony przez organizatora 
elektryk.  

9. Każdy wystawca ma możliwość prowadzenia na stoisku sprzedaży swoich wyrobów. 
10. Zakłady, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność, mogą prowadzić działalność po uzyskaniu decyzji o zatwierdzeniu zakładu i 

zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  
11. Firmy gastronomiczne mogą zgłaszać swój udział w wystawie wyłącznie po uzgodnieniu z organizatorem. 
12. Firmy sprzedające napoje alkoholowe muszą uzyskać zezwolenie z Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. 
13. Wystawca zobowiązany jest do wystawienia na stoisku towarów i usług zgodnych z podanymi w karcie zgłoszenia udziału. 
 
II. Warunki płatności 
 

1. „Karta zgłoszenia udziału” zawiera obowiązujące ceny i stanowi podstawę do wystawienia faktury. 
2. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie targów w podanym terminie, z przyczyn niezależnych od 

organizatora, wystawcy otrzymają zwrot dokonanych wpłat w pełnej wysokości lub na wniosek wystawcy wpłaty zostaną zaliczone na 
poczet następnych targów (dotyczy targów w nowym terminie). 

3. O rezygnacji z uczestnictwa wystawca jest zobowiązany powiadomić organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem targów (tj. do 
09.04.2019 r. włącznie). W przypadku późniejszej rezygnacji, wystawca ponosi koszt opłaty manipulacyjnej w wysokości 25% wartości 
wszystkich zamówionych usług. 

 
III. Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie reklamacje wystawców uczestniczących w targach wobec ŁODR muszą być zgłaszane w formie pisemnej i będą rozpatrywane 
przez ŁODR pod warunkiem ich zgłoszenia najpóźniej w dniu trwania targów (tj. do godz. 16.00, dn. 14.04.2019r.). Po zakończeniu targów 
reklamacje nie będą rozpatrywane. 

2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, gradem i inne oraz szkody poniesione przez wystawców 
lub spowodowane przez zwiedzających. 

3. Z uwagi na plenerowy charakter targów, organizator nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się technicznych warunków ekspozycji 
wynikających z  przebiegu pogody przed i w trakcie trwania imprezy oraz ewentualne straty wystawcy. 

4. Umieszczenie reklamy i materiałów promocyjnych poza stoiskiem wymaga zgody organizatora i dodatkowej opłaty. 
5. Wystawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na stoisku oraz przestrzegania przepisów porządkowych, bhp i  ppoż.  na  terenach  

wystawowych,  a  także  stosowania  się do  regulaminu  uczestnictwa  w  targach,  który  jest dostępny na stronie internetowej www.lodr-
bratoszewice.pl oraz w siedzibie ŁODR.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wystawy z przyczyn od niego niezależnych, w tym pogodowych. Zawiadomienie o odwołaniu 
wystawy może zostać wykonane telefonicznie, poprzez e-mail lub pocztę na wskazany w karcie zgłoszenia udziału adres. 

 
IV. Gazeta Targowa 
 

1. Dane wystawcy zamieszczone na karcie zgłoszenia będą opublikowane w „Gazecie Targowej”. 
2. W przypadku zamówienia płatnego ogłoszenia lub reklamy (wg cennika ŁODR) prosimy o przesłanie kompletnych materiałów w nieprzekraczalnym 

terminie do 03.04.2019 r. na email:  m.sonta@lodr-bratoszewice.pl. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść reklamy podanej przez wystawcę w „Gazecie Targowej”. 
4. Organizator udostępnia nieodpłatnie „Gazetę Targową” wszystkim wystawcom oraz zwiedzającym. 
 
 


