XIV Jesienny Jarmark „od pola do stołu”
15 września 2019 roku
MODR Warszawa ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa

Oddział Poświętne w Płońsku, ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk,
tel.: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50, e-mail: sekretariat.plonsk@modr.mazowsze.pl, www.modr.mazowsze.pl

U mo wa - Z g ł o s z e ni e

Nr zgłoszenia

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Warszawie
Oddział Poświętne w Płońsku
ul. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk

Termin nadsyłania zgłoszeń i dokonania
opłaty do dnia

6 września 2019 r.
Fax: 23 662 99 50
Potwierdzenie faksu tel.:23 663 07 01

Pełna nazwa firmy:

tel.: _____________________________

(pieczątka)

fax: _____________________________
ul./ miejscowość _________________________________________ kod

poczta __________________________________

e-mail: ___________________________________________________________ www: ____________________________________________
Upoważniam MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku

NIP:

do wystawienia faktur bez naszego podpisu.

1. Osoba odpowiedzialna za uczestnictwo z ramienia firmy
imię i nazwisko

telefon

e-mail

2. Dokładne dane związane z prezentowaną ekspozycją
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

3.Usługi dodatkowe
CENA (zł, netto)

OFERTA
Baner reklamowy (lokalizacja banera po uzgodnieniu z organizatorem)
Energia elektryczna na stoisku 220 V (max. 2 kW)
Energia elektryczna na stoisku 380 V
Wypożyczenie krzeseł
Reklama w nagłośnieniu do 3 min obejmuje 3-krotną emisję (tekst należy
przesłać razem ze zgłoszeniem w wersji papierowej lub na płycie CD)

ILOŚĆ

WARTOŚĆ (zł,
netto)

150
40
60
10
35

RAZE M
_______________________________________________________________________________________
Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje
o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

4. Zgłoszenie miejsca wystawowego- stoiska:
Miejsce wystawowe
na terenie otwartym

min. powierzchnia
9 m²

powierzchnia na terenie otwartym:
(długość x głębokość)

m x

zakres powierzchni
stoisko 9 m²
za każdy metr powyżej 9 m²
m2

m =

cena netto
150 zł
8 zł /m2

= łączna kwota netto w zł

Łączna opłata za uczestnictwo:
1. Miejsce wystawowe .......................................................................... zł netto (pkt 4)
2. Usługi dodatkowe

........................................................................... zł netto (pkt 3)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Razem ................................................ zł netto +23% VAT = ........................... zł brutto
Niniejszym podpisem:
– potwierdzamy warunki uczestnictwa,
– akceptujemy regulamin XIV Jesiennego Jarmarku „od pola do stołu” ,

___________________
miejscowość

_______________

_________________________________________

data

pieczątka firmowa wraz z podpisem osoby upoważnionej

Obowiązek informacyjny:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie mieszczący się przy ul. Czereśniowej 98,
02‐456 Warszawa,
tel. 22‐571‐61‐00, e‐mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e‐mail: iodo@modr.mazowsze.pl. tel. 22 5176141
lub listownie na adres Administratora Danych.
2. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przetwarzane wynosi 6 lat, po tym okresie może nastąpić archiwizacja dokumentów z Państwa danymi
osobowymi zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji zamówionej usługi oraz wystawienia faktur VAT oraz prowadzenia ewidencji;
4. Podanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w zakresie w jakim są wymagane do realizacji usługi, jak również w zakresie umożliwiających nam
wystawienie rachunku/faktury VAT.
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z MODR Warszawa w zakresie i celu, w jakim korzystamy ze wsparcia
tych podmiotów w obszarze obsługi IT, wysyłek zamówionych dokumentów, a w przypadkach, gdy prawo tego wymaga, również organom władzy państwowej.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych na podstawie pisemnego wniosku. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w formie
pisemnej bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie informujemy,
że materiały związane z realizacją usługi będą podlegać archiwizacji. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

OPŁATĘ ZA UDZIAŁ NALEŻY WNIEŚĆ NA KONTO:
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa
z dopiskiem: XIV Jesienny Jarmark „od pola do stołu”, Płońsk 2019

BGK O/Warszawa 89 1130 1017 0020 1497 4520 0001
Faktura VAT zostanie wystawiona po otrzymaniu wpłaty i wysłana na adres firmy (kontakt w sprawie faktur: Barbara Wiśniewska
tel: 23 663 07 24).
ZGŁOSZENIE PROSIMY WYSŁAĆ NA ADRES:
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku,
ul. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk, fax: 23 662 99 50, e-mail: sekretariat.plonsk@modr.mazowsze.pl
DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ:
Danuta Bronowska
tel: 23 663 07 26
e-mail: danuta.bronowska@modr.mazowsze.pl
Zenona Szostek
tel: 23 663 07 23
e-mail: zenona.szostek@modr.mazowsze.pl
Paulina Wasiak
tel: 23 663 07 23
e-mail: paulina.wasiak@modr.mazowsze.pl
_______________________________________________________________________________________
Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje
o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

