
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

XII Lubuski Kiermasz Ogrodniczy KALSK  2022  

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

Doradztwa Rolniczego w Kalsku, a Wystawcą (uczestnikiem) XII Lubuskiego Kiermaszu Ogrodniczego 

KALSK 2022, który odbędzie się 18września 2022 roku na terenach parkowych LODR w Kalsku.  

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

 

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

 

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

(wypełnić drukowanymi literami, lub pieczęć Wystawcy) 

 

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

 

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

(wypełnić drukowanymi literami, lub pieczęć Wystawcy) 

 

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

 

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

 

4. NIP (tylko w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej): ............................................................... 

 

5. REGON (tylko w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej): ……..…………………………….. 

 

6. PESEL (tylko w przypadku osób fizycznych): ………..…………………………………………………… 

 

7. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z Organizatorem:  

    

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

(wypełnić drukowanymi literami) 

 

telefon kom.: .................................................; lub tel. stacjonarny: ...........................................................; 

  

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

 

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

ogrodnictwo:…………..……………………………………………………………………... (rodzaj oferty)   
 
 

produkcja zwierzęca :…………….……………………………………..………………….…(rodzaj oferty)   
 
  

maszyny i urządzenia rolnicze: …………………...…………………………………………..(rodzaj oferty) 

  

  

 
 



 

  gastronomia: …………………..………………………………………………………………(rodzaj oferty) 
 
 

instytucja: ……………………………………………………………………………………..(rodzaj oferty)   
 
 

pozostałe: …………………..…………………………………………………………………(rodzaj oferty)   
 
 * rodzaj oferty( np.. Kwiaty, produkcja, usługi, handel, itp..) 

  
9. Zgłaszam  udział i wnoszę odpłatność za powierzchnię wystawienniczą:    

Wielkość stoiska  

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Liczba 

zamawianych 

modułów  

Moduły 

łączone *                       Należność brutto 

tak nie 

szer. 3,0 m x gł. 5,0 m            

(1  moduł)          

350,00 zł      

(moduł) 
        

Uwagi:   

*sposób łączenia modułów proszę opisać w uwagach 

Dla Wystawców maszyn i urządzeń rolniczych prezentujących się na placu przy boisku sportowym, którzy wykupili 

powierzchnie 60m2,  istnieje możliwość dokupienia dodatkowej powierzchni 20zł/m2                                                                                                                                                                                                  

 

10. Z chwilą złożenia niniejszego formularza akceptuję bez zastrzeżeń „Regulamin uczestnictwa                               

w targach rolniczych organizowanym przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku”                            

i zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz wniesienia opłaty na konto Organizatora prowadzone                             

w BGK O. Zielona Góra nr rachunku 24 1130 1222 0030 2053 4720 0004 z dopiskiem KALSK 2022                          

w terminie do dnia 12 WRZEŚNIA 2022 r. 

11. Kompletny i czytelnie wypełniony „Formularz zgłoszeniowy” proszę przesłać na jeden z niżej 

podanych adresów:  

       1) pocztą tradycyjną na adres: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91,66-100 Sulechów   

       2) faxem na nr tel.: 68 385 20 91 wew. 450       

       3) pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@lodr.pl 

 

 

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

(miejscowość, data)                                                   (pieczęć i podpisy prawnie wiążące) 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym oświadczam, że moja firma 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) 

Regulamin targów rolniczych dostępny na stronie internetowej LODR www.lodr.pl zakładce  TARGI.  

mailto:sekretariat@lodr.pl
http://www.lodr.pl/

