Pieczątka firmy

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
w „Dniach Otwartych Drzwi – Boguchwała 2018”
Nazwa wystawcy/imię i nazwisko właściciela
Adres
NIP
Kontakt: telefon, e-mail
Osoba upoważniona do kontaktu
Branża, opis prezentowanych wyrobów

TAK

FAKTURA VAT

NIE

UWAGA:
BRAK ZGŁOSZENIA, ZŁOŻENIE DOKUMENTU BEZ WYPEŁNIENIA STOSOWNYCH RUBRYK, BRAK DOKONANEJ
WPŁATY W WYZNACZONYM PRZEZ ORGANIZATORA TERMINIE SKUTKUJE ODMOWĄ WJAZDU NA TEREN
WYSTAWIENNICZY
*Jeżeli firma zamierza zamówić kilka stanowisk, dla każdego z nich wypełnia kartę zgłoszenia.

Zamawiam stoisko

Wystawcy mogą korzystać ze stanowisk
przygotowanych na terenie:

Łącznie
szerokość
(głębokość) (m2)

długość
(front)

1

2

3

4=2x3

Cena w zł za
1 m2

Kwota do
zapłaty

5

6=4x5

I. Placu wystawienniczego wokół budynków biurowych przy ul. Suszyckich 9
Uwaga: Organizator zapewnia szerokość (głębokość) stanowiska minimum 2 m oraz wyznacza front stanowiska,
który nie może przekraczać 6 metrów bieżących.
1. Stoiska na terenie otwartym

0

60

0,00

2. Stoiska firm współpracujących z PODR
- m.in. producenci rolni, ogrodnicy, sadownicy,
pszczelarze, rękodzielnicy.

0

20

0,00

II. Placu wystawienniczego na polach doświadczalnych (wystawa sprzętu ogrodniczego i rolniczego
- dystrybutorzy maszyn, urządzeń, itp.) przy ul. Technicznej
Zamawiam stoisko
handlowe o powierzchni
wg przedziałów

1-100 m2
2

101-200 m

2

201-300 m

powyżej 300 m

2

30

0,00

25

0,00

20

0,00

15

0,00

Pozostałe usługi oferowane wszystkim wystawcom
Wyszczególnienie
podłączenie prądu do stanowiska (punkt przy stanowisku)

Zamawiam
ilość

Cena

Kwota do
zapłaty

100

0,00

stolik

bezpł.

0,00

krzesło

bezpł.

0,00

reklama 1 str. A5 kol.cz-b w
katalogu wystawców

Uwaga
100
0,00
Wystawcy zainteresowani zamieszczeniem
reklama 1/2 str. A5 kol.cz-b. w katalogu wystawców wydawanym z okazji
w katalogu wystawców
organizacji DOD winni dokonać zgłoszenia
50
0,00
i wpłaty w nieprzekraczalnym terminie do
reklama kolorowa 1 str. A5
8 czerwca 2018 r.
w katalogu wystawców
360
0,00
Opłatę w kwocie
0,00 słownie:…………………………………………………………………………………………….

przekazuję na Wasze konto nr 30 1130 1105 0005 2025 0020 0006 w terminie do 18 czerwca 2018 r.
Zgłoszenia przyjmuje Marek Wójcik, tel. 17 87 01 547, 723 977 674, e-mail:marek.wojcik@podrb.pl
Wystawianie faktur i sprawy rozliczeń finansowych: Danuta Pelc, tel. 17 870 15 13

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Boguchwale ul. Suszyckich 9, reprezentowany przez dyrektora;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych w PODR – inspektor.odo@podrb.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych i usług komercyjnych Ośrodka na
podstawie art. 6 ust 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z wewnętrznych przepisów administratora;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu
zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres
mailowy: inspektor.odo@podrb.pl;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową
realizacji usługi.

□ Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zadań
statutowych PODR

□Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do budowania pozytywnego wizerunku
Jednostki w przestrzeni publicznej i w mediach
Podpis wystawcy

