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Organizator 

EUROL Sp. z o.o. 

Adres: ul. Kolejowa 2, 06-200 Maków Mazowiecki 

WWW.OPENFARM.PL e-mail biuro@openfarm.pl 

Tel. +48 505 993 565 

http://www.openfarm.pl/
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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W TARGACH – UMOWA 

 

 

1. DANE WYSTAWCY (dane do faktury) 
 

Pełna nazwa firmy 
 

NIP  
 

REGON 
 

data przyjazdu i rozpoczęcie montażu stoiska 

miejscowość  
 

ulica i nr lokalu kod pocztowy poczta 

telefon  fax 
 

e-mail strona www 

 
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA UDZIAŁ W TARGACH 
Imię i Nazwisko 

Ilość identyfikatorów dla : 
(potrzebnych do obsługi stoiska) 

Osób  
 

Samochodów  

Bezpośredni numer komórkowy 
 
 
 

Bezpośredni adres e-mail 
 

 

 

GŁÓWNY PROFIL DZIAŁALNOŚCI FIRMY (wstawić x) 
 

 Ciągniki rolnicze, maszyny i części do maszyn  Agroenergetyka, OZE 

 Hodowla zwierząt, pasze, dodatki, wyposażenie 
budynków, genetyka  Pozostałe materiały do produkcji rolnej i usługi rolnicze  

 Hodowla roślin, nawozy, środki ochrony roślin, nasiona  Kiermasz Ogrodniczy 

 Nauka, doradztwo, instytucje obsługujące rolnictwo, prasa 
rolnicza  Jarmark produktów regionalnych 

                             
 
INNE 
(wpisać)  

 

 

Zgłaszamy udział w pokazie pracy maszyn (wstawić x) 

Zgłaszamy udział podwystawców (wstawić x)  

 
 
 
 

TAK  NIE  

TAK  NIE  

2. OBOWIĄZKOWA OPŁATA REJESTRACYJNA 
 

W ramach opłaty organizator zapewnia :  
- 3 identyfikatory  
- 2 karty parkingowe 
- 30 sztuk zaproszeń na targi 
- ochronę 
- wywóz nieczystości 
- reklamę w mediach 

Przy wartości zgłoszenia powyżej 700 zł netto, pojedyncze zaproszenie na wieczorny bankiet 
wystawców w Sali bankietowej IVA 

150 zł 
netto 



3 
 

3. ZAMOWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWOWEJ ZEWNĘTRZNEJ – POWIERZCHNIA TRAWIASTA 
 

Wysokość rabatu 
 

Termin obowiązywania rabatu dla przysłanych zgłoszeń do dnia : 
 

15 % Do 28.02.2018r. 

10 % Do 31.03.2018r. 

5 % Do 30.04.2018r. 
 
 
 

 
 
 
 

Sektor Ogrodniczy – Produkty regionalne       

Długość Głębokość Powierzchnia w m2  
(min. 18m2) 

Cena za m2 
netto Wartość netto 

 (min. 3m)  12 zł   

Zabronione jest zajmowanie powierzchni poza obszarem wytyczonego stoiska przez organizatora , również w przestrzeni nad wyznaczonym gruntem. 
W przypadku naruszenia tego zakazu Organizator ma prawo usunąć na koszt Wystawcy wszelkie elementy wystające poza obręb wyznaczonego 
stoiska. W przypadku technicznej możliwości wynajęcia dodatkowej powierzchni obowiązuje cena powiększona o 40% 
 

Firmy Cateringowe proszone są o kontakt z Łukaszem Mróz tel: 512-200-496 

 
 

4. USŁUGI DODATKOWE 

Lp. Oferta Jed. Cena 
netto Ilość Wartość 

netto 
1 Zamieszczenie flagi na terenie wystawy  (okres 2 dni)                   1 szt. 90 zł   

2 Zamieszczenie banneru reklamowego poza stoiskiem (pakiet 3 szt) (okres 2 dni) 1 pakiet 190 zł   

3 Energia elektryczna na stoisku 230 V (max. 2 kW) (od 8:00 do 18:00)                      1 szt. 200 zł   

4 Energia elektryczna na stoisku 380 V (od 8:00 do 18:00) 1 szt. 300 zł   

5 Rozdawanie ulotek poza stoiskiem (niezbędny identyfikator Organizatora) 1 usługa 300 zł   

6 Reklama w nagłośnieniu (format mp3 do 30 sekund) 5 emisji 50 zł   

7 Umieszczenie balonu reklamowego na terenie wystawy                                            1 szt. 500 zł   

9 Indywidualna ochrona stoiska na Targach                                                       1 godz. 35 zł   

10 Kabina WC Toi Toi (okres 2 dni)                   1 szt 90 zł   

11 Dodatkowe zaproszenia dla klientów firmy                                                                 1 szt. 1 zł   

12 Dodatkowe identyfikatory dla osób do obsługi stoiska                                                1 szt. 5 zł   

13 Rozładunek (ładowarką teleskopową od piątku 18 maja od godziny 7:00)  1 godz. 185 zł   

14 Załadunek ((ładowarką teleskopową od niedzieli 20 maja od godziny 19:00) 1 godz. 185 zł   

15 Dodatkowe zaproszenie na wieczór wystawców w Sali Bankietowej IVA  1 szt 95 zł   

 
Wystawa Rolnicza 

 
Wymiary Stoiska 

 
Powierzchnia w m2 

(min. 16 m2) 
Cena za m2 

netto Wartość netto 

Długość Głębokość 

  
 33 zł  

do 30 m2  

 
 

 
 27 zł  

od 31 do 150 m2 
 
 

 
  

 19 zł  
Powyżej 150 m2  
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5. ŁĄCZNA OPŁATA ZA UCZESTNICTWO: 

 

Powierzchnia wystawowa  ….……………. zł netto    (pkt. 3)  

Opłata rejestracyjna              150 zł netto                   (pkt. 2)  

Usługi dodatkowe               ………………. zł netto     (pkt. 4)  

 

 
RAZEM NETTO …………………….. ZŁ  +  …………………….. (VAT 23%) zł = ……………………………. Zł Brutto  
 

WYPEŁNIONY I PODPISANY FORMULARZ PROSZĘ ODESŁAĆ NA ADRES EMAIL: 
ZGLOSZENIA@OPENFARM.PL  

WARUNKI PŁATNOŚCI: 

1) Wartość zamówienia należy wpłacić na poniższe konto bankowe : 

50 1090 2590 0000 0001 3506 1024 
EUROL Sp. z o.o. 

Ul. Kolejowa 2 
06-200 Maków Mazowiecki 

W tytule proszę wpisać : OPEN FARM 2018 + NIP-FIRMY  

Zgłoszenia nadesłane po 01.05.2018r. płatne +100% ich wartości. 

 

Faktura zostanie wystawiona po otrzymaniu wpłaty i wysłana na adres firmy (kontakt w sprawie faktur Aneta Czechowska 609 540 377) 
 

 
W razie potrzeby zamówienia dodatkowego wyposażenia nie wyszczególnionego w formularzu prosimy wystawców o bezpośredni kontakt z 
kierownikiem technicznym wystawy w celu przygotowania odpowiedniej oferty:  
Łukasz Mróz  
tel. 512-200-496 
email: lukasz.mroz@openfarm.pl  

 
Podpisując niniejsze „Zgłoszenie Uczestnictwa” akceptujemy jako obowiązujące nas: regulamin targów OPEN FARM 2017, przepisy techniczne i 

bhp, postanowienia szczegółowe oraz warunki najmu powierzchni wystawienniczej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   …………………………...                            …………………………………..                                     ………………………………………………. 
                  Data                                                          Pieczęć firmowa                                                           Podpis osoby upoważnionej 
Bez pieczęci i podpisu zgłoszenie jest nieważne   

 

DODATKOWE UWAGI 
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