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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

w targach pn. „Jesień w Gliśnie”  

 

stanowiący umowę najmu powierzchni otwartej pod stoisko, zawartą pomiędzy Lubuskim Ośrodkiem 

Doradztwa Rolniczego, a Wystawcą (uczestnikiem) XXVIII Targów Rolniczych pn. „Jesień w Gliśnie”, które 

odbędą się 22 września 2019 roku na terenach wystawowych LODR w Lubniewicach z/s w Gliśnie.  

  

1. Wystawca (nazwa firmy, przedsiębiorstwa itp.) lub imię i nazwisko właściciela:  

 

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

 

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

(wypełnić drukowanymi literami) 

 

2. Adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta):  

 

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

 

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

(wypełnić drukowanymi literami) 

 

3. Telefon komórkowy: .................................................; telefon stacjonarny: ..............................................; 

 

    e-mail: ............................................................................................................. 

 

4. NIP: ............................................................................ 

 

5. Data zgłoszenia udziału: ......................................................................................................... 

 

6. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu:  

    

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

(wypełnić drukowanymi literami) 

 

Telefon kom. lub stacjonarny: .............................................. e-mail: ......................................................... 

 

7. Rodzaj prezentowanej oferty wystawienniczej (np. technologia, produkcja, usługi, handel itp.): ............ 

 

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

 

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

 

.............................................................................................................................................................................. 
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8.   Zgodnie z regulaminem zgłaszam udział i wnoszę odpłatność za powierzchnię wystawienniczą:   

 

          UWAGA: Minimalna wielkość stoiska wynosi 10 m².**  

                            Powyższa zasada nie dotyczy stoisk gastronomicznych.   

 

9.   Z chwilą złożenia niniejszego formularza zgłoszeniowego akceptuję „Regulamin uczestnictwa                    

w Targach Rolniczych organizowanych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku” 

i zobowiązuję się do wniesienia opłaty w terminie i na zasadach określonych w regulaminie.    

 

10.    Należność związaną z uczestnictwem w Targach zobowiązuję się zapłacić w terminie do 16 września 

2019 roku na konto Organizatora:** 

 Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

    Kalsk 91, 66-100 Sulechów 

    Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze 

    nr rachunku bankowego: 24 1130 1222 0030 2053 4720 0004 z dopiskiem „GLISNO 2019”.  

 

11.  Kompletny i czytelnie wypełniony „Formularz zgłoszeniowy” odeślę w terminie do dnia                            

16 września 2019 roku na adres LODR Oddział Lubniewice lubniewice@lodr.pl lub pocztą 

tradycyjną na adres Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Lubniewice, Glisno 123,                    

69-210 Lubniewice wraz z dołączoną kserokopią dowodu wpłaty. 

 

           * minimalna głębokość stoiska wynosi 2 m. 

         ** nie dotyczy osób i podmiotów uczestniczących w targach nieodpłatnie.   

 

OŚWIADCZAM, ŻE: 

 

 
1. 

 
Zapoznałem/zapoznałam* się z Regulaminem uczestnictwa w Targach 

Rolniczych organizowanych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Kalsku i zobowiązuję się do jego przestrzegania w dniu                    

22 września 2019 roku. 

 
TAK / NIE * 

 
2. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Organizatora Targów, tj. Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego              

w Kalsku w celu uczestniczenia w Targach.  

 
TAK / NIE * 

 
3. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Targów moich 

danych osobowych w celach marketingowych. 

 
TAK / NIE * 

 
4. 

 

Wyrażam zgodę na używanie przez Organizatora Targów 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jest użytkownikiem, 

dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 Prawa 

telekomunikacyjnego. 

 
TAK / NIE * 

Lp. Długość (m)  Głębokość (m) * m² zł / m ² Należność brutto** 

      25,00   

    25,00   

    25,00  
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5.  

 
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Organizatora Targów za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej niezamówionej informacji handlowej, 

zgodnie z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 

 
TAK / NIE * 

 
6.  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci 

mojego wizerunku przez Organizatora Targów.  
 
Wyrażona przeze mnie zgoda obejmuje prawo Organizatora do: 
a) utrwalenia mojego wizerunku w postaci zdjęć cyfrowych, materiału 

filmowego i korzystania z niego poprzez, zwielokrotnianie, przetwarzanie 

i rozpowszechnianie bez konieczności każdorazowego zatwierdzania danej  
czynności oraz bez konieczności uiszczania na moją rzecz wynagrodzenia 

z tego tytułu; 
b) wykorzystania mojego wizerunku lub mojego imienia  
i nazwiska w materiałach marketingowych i szkoleniowych (ulotkach, 

folderach, prezentacjach, filmach); 
c) wykorzystania mojego wizerunku na stronie internetowej Organizatora.  
 

 
TAK / NIE * 

 

* zaznacz właściwe  

 

- Oświadczam, że poinformowano mnie, że moje dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom w celu 

przygotowania materiałów w formie drukowanej, filmów video lub na stronie internetowej.  

- Oświadczam, że poinformowano mnie, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo do dostępu do 

swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.  

- Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

 

 

 

.................................................................                                            ..................................................................... 
(miejscowość i data)                                                                                                               (czytelny podpis)  

                                               

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym stwierdzam, że moja firma JEST / NIE JEST* płatnikiem podatku VAT i podmiotem 

uprawnionym do otrzymywania faktur VAT. Upoważniam LODR w Kalsku do wystawienia faktur VAT bez 

mojego podpisu. 

 

 

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

                     (pieczęć firmy)                                 (podpis) 

 

 * zaznacz właściwe  

 

 

W sprawach organizacyjnych wszelkich informacji udzielają: 

 

1) Krzysztof Roślik – Komisarz ds. Targów Rolniczych w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, 

tel. 68 385 20 91 wew. 341, tel. kom.: 513 978 936, e-mail: k.roslik@lodr.pl  
  

2) Grzegorz Ziołek – Zastępca Komisarza Targów Rolniczych w Gliśnie,                                                               

tel.: 95 755 71 66, lub 95 755 76 14 (15) tel. kom.: 607 608 083, e-mail: g.ziolek@lodr.pl  
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