
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W TARGACH 

GASTRONOMIA* i DROBNA SPRZEDAŻ (sektor C) 

TARGI ROLNE  
AGROTECHNIKA 2018  
21-22 kwietnia 2018 r. 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Bratoszewicach 

95-011 Bratoszewice, ul. Nowości 32 
tel. (42) 719 89 28, fax (42) 719 66 99 

e-mail: targi@lodr-bratoszewice.pl 
www.lodr-bratoszewice.pl 

komisarz targów: Andrzej Lis  tel. 519 301 045 
asystent komisarza: Krzysztof Grzelak  

 tel. 519 301 046 
Koordynator sektora C -  Michał Zimoń, kom. 797 187 069 

Konto BGK Oddział w Łodzi 51 1130 1163 0014 7156 2820 0001 
Nazwa firmy  dokładny adres (pieczątka) TEL.: NIP: 

e-mail: REGON: 

Osoba upoważniona do kontaktu (tel.):  

Oferta firmy 

Zamawiamy 

Lp. Pozycja Cena netto 
Liczba 

m2/ 
moduł 

Wartość 
netto 
 [zł] 

VAT 
23% 

Wartość 
brutto 

 [zł] 

1. 
Gastronomia* (duża) łącznie ze sprzedażą piwa 
(opłata ryczałtowa za dwa dni imprezy) 

2000,00 zł     

2. 
Gastronomia* (mała) łącznie ze sprzedażą piwa 
(opłata za dwa dni imprezy, minimum 10 m2) 

100,00 zł/m2     

3. 
Gastronomia* bez sprzedaży piwa 
(opłata za dwa dni imprezy, minimum 10 m2) 

50,00 zł/m2     

4. 
Sprzedaż piwa* 
(opłata za dwa dni imprezy, minimum 10 m2) 

70,00 zł/m2     

5. 
Pozostała drobna sprzedaż (zabawki, tekstylia, 
wiklina, gadżety itp.) moduł 3x3 (9 m2) lub jego 
wielokrotność    

130zł/moduł     

6. Opłata za przyłącze prądu 230 V 30 zł     

Ogółem należność z podatkiem VAT X X  

Uprzejmie prosimy o urządzenie stoiska 20 kwietnia 2018 r. 
Kartę zgłoszenia prosimy przesłać pod adresem ŁODR zs. w Bratoszewicach do 13 kwietnia 2018 r. 
Warunkiem uczestnictwa w targach jest dokonanie wpłaty  przed imprezą na wskazane konto lub w  kasie ośrodka. 
Dla firm gastronomicznych dodatkowo wymagane jest: 

 okazanie ważnej decyzji wystawionej przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, zgodnie z miejscem 
zamieszkania lub siedzibą firmy, o zatwierdzeniu zakładu 

 zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej 

 w przypadku handlu napojami alkoholowymi  uzyskanie zezwolenia z Urzędu Miasta-Gminy w Strykowie 

Data ………………….    Pieczęć firmy     Właściciel/ Prezes/ Dyrektor 

                   (pieczątka i podpis) 

*Przyjęcie zgłoszenia po konsultacji z organizatorem (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń) 

mailto:targi@lodr-bratoszewice.pl
http://www.lodr-bratoszewice.pl/


 
 

Ogólne warunki uczestnictwa w organizowanych przez ŁODR zs. w Bratoszewicach  
Targach Rolnych Agrotechnika 2018  

 

 

Lokalizacja: tereny targowe ŁODR Bratoszewice, ul. Nowości 32 

Dni i godziny otwarcia targów: 21-22 kwietnia 2018 r. 9
00

-16
00

 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w targach jest przesłanie do 13.04.2018 r. pod adresem organizatora wypełnionej karty 
zgłoszenia uczestnictwa oraz dokonanie wymaganej wpłaty w kasie ośrodka lub na poniżej podane konto ŁODR 
zs. Bratoszewicach 

 

BGK Oddział w Łodzi 51 1130 1163 0014 7156 2820 0001 

2. Warunkiem udziału w targach jest okazanie przed wjazdem na teren ŁODR dowodu wpłaty za uczestnictwo 

wystawcy w targach.  

3. W wyjątkowych przypadkach – po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem – możliwe jest dokonanie wpłaty 

należności w kasie organizatora w pierwszym dniu targów, przed wjazdem na teren targów. 

4. O rezygnacji z uczestnictwa w targach wystawca zobowiązany jest powiadomić organizatora najpóźniej 5 dni 

przed rozpoczęciem targów.  

5. W przypadku późniejszej rezygnacji w związku z poniesionymi przez organizatora wydatkami wystawca ponosi 

koszt opłaty manipulacyjnej w wysokości 25% wartości wszystkich zamówionych przez wystawcę usług. 

6. Miejsca wystawowe organizator przydziela według kolejności zgłoszeń.  

7. Miejsce na stoisko udostępnione jest w dniu poprzedzającym otwarcie wystawy 20.04.2016 r. (piątek) w godz. 8
00

-20
00

. 

Urządzenie stoiska powinno być zakończone 21.04. 2018 r. do godz. 8
00

.  

8. Likwidacja stoiska i opuszczenie terenów wystawowych winno nastąpić nie wcześniej niż po godz. 16
00

   

22.04.2018 r. 

9 Organizator nie zapewnia zabudowy stoiska, rozładunku i załadunku oraz posiłków podczas trwania imprezy 

10. Na terenie wystawy obowiązuje zakaz: 

 zajmowania miejsc poza wskazanymi przez organizatora 

 zastawiania ciągów komunikacyjnych oraz tarasowania dojść do stoisk wystawowych 

 korzystania z niesprawnych odbiorników energii i prowizorycznych instalacji elektrycznych 

 pozostawiania bez dozoru włączonych urządzeń elektrycznych i mechanicznych. 
 

11. Wystawca ubezpiecza eksponaty na swój koszt. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewynikające z jego 

winy szkody poniesione przez wystawców i zwiedzających podczas wystawy. 

12. Ostateczny termin przesłania reklamy (płyta, folia, e-mail) do „Gazety Targowej” mija  13.04.2018 r.  
 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść reklamy podanej przez wystawcę w „Gazecie Targowej”. 
 

14. Organizator nie zapewnia utwardzonych terenów targowych i nie ponosi odpowiedzialności za stan nawierzchni i jej 
pogorszenie na skutek opadów atmosferycznych. 
 

15. 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 w Bratoszewicach. 

 

http://www.lodr-bratoszewice.pl/

