
 

 
XVI POŻEGNANIE WAKACJI W RUDAWCE RYMANOWSKIEJ 

Regionalny Czempionat Konia Huculskiego 
Krajowa Wystawa Bydła Simentalskiego 

Krajowa Wystawa Ras Rodzimych 
 

tel/fax. 13/4671172, 13/4671515 
 e.mail: sekretariat@odrzechowa.com.pl, www.odrzechowa.izoo.krakow.pl 

Rudawka Rymanowska 26-28 sierpnia 2016 r. 
(formularz prosimy wypełniać drukowanymi literami) 

Karta zgłoszenia udziału: 
 

Nazwa firmy (imię i nazwisko)  …………………………………………………………………………………………………….. 
Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
tel/fax. …………………………………………….……… e.mail ……………………..……………….………………………….. 
Osoba odpowiedzialna za stoisko ……….………………..……………………… tel. …………………………..………………… 
 

Zgłaszamy udział w wystawie i rezerwujemy: 

Powierzchnia na wydzielonym terenie wystawowym  

 Cena netto Cena brutto Ilość m
2
 

Wartość 
brutto 

Powierzchni wystawowa do 6 m
2
 150,00 184,50 6 184,50 

Powierzchnia wystawowa od 6 do 12 m
2
 300,00 369,00 12 369,00 

Powierzchnia wystawowa od 12 do 24 m
2
 600,00 738,00 24 738,00 

Za każdy m
2
 pow. 24 m

2
 10,00 12,30   

Czy ma być zapewnione miejsce na samochód osobowy przy stoisku 
wystawowym* 

TAK NIE 

Razem wartość (zł) 
 
 

 

Czy na stoisku ma być zabezpieczone podłączenie do prądu. Opłata za 
podłączenie prądu wynosi 30% opłaty za stoisko wystawowe (max 2,5 KW, 
10 Amper) w przypadku większej mocy za każdy dodatkowy 1KW – 100 zł  

 

Wymiary stoiska (front x głębokość)  

Gastronomia, po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem (w zł)  

Inne np. place zabaw, po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem (w zł)  

 
Na stoisku wystawowym prezentowane będą (produkty, usługi itp.): 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Kartę zgłoszenia proszę przesłać na adres: Komitet Organizacyjny przy Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB 
Odrzechowa Sp. z o.o. Odrzechowa ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn. 

Wpłaty prosimy dokonać na konto: PBS O/Zarszyn nr 57864210382004381145750007 
z dopiskiem: XVI Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej. 

Ostateczny termin zgłoszenia oraz wpłaty – 19.08.2016 r. Dowód wpłaty upoważnia do zajęcia zamówionego miejsca. 
 

Oświadczenie 
Zobowiązuję się do pokrycia kosztów uczestnictwa w Wystawie. Niniejszym oświadczam, że jestem /nie jestem* płatnikiem podatku VAT, posiadam nr 
identyfikacyjny NIP ………………………………… Jednocześnie upoważniam Komitet Organizacyjny Wystawy do wystawienia faktury VAT bez mojego 
podpisu. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem uczestnictwa w Wystawie, który jest dostępny na stronach: www.odrzechowa.izoo.krakow.pl i 

akceptuję jego warunki. 
*niepotrzebne skreślić 
** zamawiając powierzchnię na stoisko wystawowe proszę również uwzględnić  powierzchnię pod samochód osobowy, o ile chcą państwo mieć samochód obok 
stoiska  

…………………………………………….. 
                                                                                                                                             (data i podpis wystawcy) 

mailto:sekretariat@odrzechowa.com.pl
http://www.odrzechowa.izoo/
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