
 
 
 

 

 

NIP: ................................................................

Miejscowość  ................................................................ ulica ................................................................

Kod pocztowy, poczta  ................................................................

Telefony  ................................................................

Strona www  ................................................................ e-mail ................................................................
 

 
Osoba upoważniona do reprezentowania  wystawcy wobec Organizatora Wystawy Agropromocja: 
 

imię i nazwisko, telefon, e-mail ...................................................................................................................

2. Bezpłatny wpis do Katalogu Wystawców
 

Bezpłatny wpis obejmuje nazwę firmy, dane teleadresowe oraz opis działalności firmy, łącznie do 120 znaków. 
Poniżej proszę wpisać treść wpisu do Katalogu Wystawców (bez nazwy firmy i danych  adresowych)  
do 120 znaków, pojedynczymi drukowanymi  literami. 
Równocześnie proszę wysłać treść wpisu mailem na adres: agropromocja@modr.pl 
Uwaga:  
według treści wpisu Wystawca klasyfikowany jest do poszczególnej branży w Katalogu Wystawców. 
 
...............................................................................................................................................................................
 
...............................................................................................................................................................................
 
...............................................................................................................................................................................

 

 

 

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nowym Sączu 

ul. Kraszewskiego 44, 33-300 Nowy Sącz  
tel./fax: 18 445-70-36,445-70-00 tel. kom. 451 167 884 

e-mail agropromocja@modr.pl www.modr.pl 

KARTA  ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA WYSTAWY
 

Teren Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu 
10-11 września 2022 roku

l. Dane wystawcy - Nazwa Firmy (prosimy o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia)

Adres:

3. Zamawiana powierzchnia wystawowa (2 dni, tylko teren otwarty): 
 

a. dla wystawców: 
- do 9 m2 włącznie – 90 zł brutto/1m2 
- powyżej 9 m2 – 810 zł brutto + 60 zł brutto za każdy kolejny m2 

Zamawiana powierzchnia: ………… m2          Wielkość stoiska: długość: ………… m  szerokość: ………… m  
 

b. dla gastronomii: 
- do 9 m2 włącznie – 120 zł brutto/1 m2 
- powyżej 9 m2 – 1080 zł brutto + 80 zł brutto za każdy kolejny m2 

Zamawiana powierzchnia: ………… m2          Wielkość stoiska: długość: ………… m  szerokość: ………… m  

 

 

N 



   

 

5. Zamawiana reklama w Katalogu Wystawców:
 

UWAGA! 
Zamawianie i uzgadnianie treści reklam prosimy sfinalizować do dnia 20.08.2022 r. 

Decydując się na skorzystanie  z możliwości zamieszczenia reklamy prosimy o wpisanie odpowiedniej wartości

w zamawianej pozycji oraz dostarczenie wraz z kartą zgłoszenia (na nośniku/przesłanie drogą mailową) reklamy 

odpowiadającej niżej wymienionym parametrom w postaci plików: pdf, wysokiej rozdzielczości jpg lub Corel

6. Zamawiany dźwiękowy spot reklamowy:
Spot dźwiękowy 30 sek, 1 x na dzień 100 zł brutto ……. x na dzień        Wartość:………….. 

Wyliczona należność z pozycji 3, 4, 5 i 6 zgodna z zamówioną ilością i cennikiem w ofercie:

Wyszczególnienie Pow. zadruku Rozmiar Cena [brutto] Zamawiana pozycja
Reklama czarno-biała 148,5x210 A5 400 zł  

Reklama czarno-biała 105x148,5 A6 300 zł  

Reklama kolorowa 148,5x 210 A5 600 zł  

Reklama kolorowa 105x148,5 A6 500 zł  

4. Dostęp do energii elektrycznej:

Opłata zależna jest od zamówionej mocy potrzebnej do obsługi stoiska: 
 
230V:  2,5kW – 200 zł brutto; 4,5kW – 500 zł brutto 
400V:  2,5kW – 600 zł brutto, 4,5kW – 1500 zł brutto 

UWAGA! 
Zamówienie dostępu do gniazda elektrycznego na terenie otwartym wymaga telefonicznego uzgodnienia.

Margines od tekstów: l cm dookoła powierzchni zadruku.

...........................................zł - wpłata dla
 

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach 
BGK O/ Kraków 53 1130 1150 0012 1274 4520 0002 

 
Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymać fakturę VAT – proszę zaznaczyć opcję poniżej. 

FAKTURA 
 

 
Termin nadsyłania  zgłoszeń oraz dokonania  wpłat do dnia 20.08.2022 r. 

7. Potwierdzenie zgłoszenia udziału w Agropromocji 2022 

Niniejszym podpisem potwierdzam, że zapoznałem się z zapisami regulaminu Wystawy  

i klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych. 

(data, podpis, pieczątka)

 


