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IV EDYCJA  30 – 31 maja 2020 r.

Organizator
EUROL SP. z o.o.
Adres: 
ul. Kolejowa 2, 06-200 Maków Mazowiecki 
NIP: 757 148 45 55
e-mail: biuro@openfarm.pl
www.openfarm.pl

Kierownik Projektu
Łukasz Mróz
Tel. +48 512 200 496
e-mail: lukasz.mroz@openfarm.pl

Miejsce wystawy

LOTNISKO – PRZASNYSZ, 

SIERAKOWO 56, 

06-300 PRZASNYSZ,

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W TARGACH -  KIERMASZ OGRODNICZY 

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 

Bezpośredni numer komórkowy Bezpośredni adres e-mail 

2. GŁÓWNY PROFIL DZIAŁALNOŚCI FIRMY

3. ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWOWEJ ZEWNĘTRZNEJ – POWIERZCHNIA TRAWIASTA

WYMIARY 
MODUŁU 

ILOŚĆ 
MODUŁÓW CENA ZA MODUŁ WARTOŚĆ 

Wymiary stoiska w przypadku 
zakupu  

2 lub więcej modułów 

4 x 4 400 zł 
Front Głębokość 

3 x 6 440 zł 

5 x 5 570 zł 

6 x 6 700 zł 

7x 7 850 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% 



2 

4. PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE
Na czas montażu i demontażu stoisk, prąd jest niedostępny.

Typ przyłącza Cena za 
przyłącze Ilość Wartość 

0,1-2,5 kW- gniazdo (1x16A) 1-fazowe 280 zł 

0,1-9 kW (3x16A – gniazdo 16A) 3-fazowe 400 zł 

9,1-14 kW (3x25A – gniazdo 32A) 3-fazowe 550 zł 

14,1-18 kW (3x32A – gniazdo 32A) 3-fazowe 750 zł 

18,1-25kW (3x40A – gniazdo 63A) 3-fazowe 1000 zł 

5. USŁUGI DODATKOWE

6. ŁĄCZNA OPŁATA ZA UCZESTNICTWO:

Powierzchnia wystawowa ……………….…. zł + Przyłącze elektryczne ….……..……... zł + Usługi dodatkowe ........................ zł 

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

1. Podpisując niniejsze „Zgłoszenie Uczestnictwa” akceptujemy jako obowiązujące nas regulamin targów OPEN FARM 2020, przepisy techniczne i bhp, 
postanowienia szczegółowe oraz warunki najmu powierzchni wystawienniczej. 

2. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 
w sprawie przesyłania  faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli 
skarbowej (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1661) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur , duplikatów tych faktur oraz ich korekt,  w formie elektronicznej na podany 
w zgłoszeniu adres e-mail. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych naszej firmy w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych przez 
firmę EUROL i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do 
moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia 

…………………………...  …………………………………..   ………………………………………………. 
 Data  Pieczęć firmowa     Podpis osoby upoważnionej 

Bez pieczęci i podpisu zgłoszenie jest nieważne 

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

NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO ZGŁOSZENIA OTRZYMAJĄ PAŃSTWO FAKTURĘ PROFORMĘ DO OPŁACENIA 

Faktura końcowa zostanie wystawiona po otrzymaniu wpłaty i wysłana na firmowy adres e-mail 

Lp. Oferta Jed. Cena 
netto Ilość Wartość 

netto 
1 Identyfikatory dla osób obsługujących stoisko 1 szt. 5 zł 

2 Identyfikatory wjazdowe dla samochodów wystawców 1 szt. 5 zł 

3 Udział w konkursie HIT TARGOWY 1 usługa 250 zł 

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

5 Zamieszczenie banneru reklamowego na ringu Wystawy Zwierząt Hodowlanych 1 szt. 800 zł 

6 Zamieszczenie banneru reklamowego na ogrodzeniu przy wejściu głównym (3 szt) 1 pakiet 200 zł 

7 Rozdawanie ulotek poza stoiskiem (niezbędny identyfikator Organizatora) 1 dzień 200 zł 

8 Reklama w nagłośnieniu (format mp3 do 30 sekund) 10 emisji 1 dzień 200 zł 

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

10 Indywidualna ochrona stoiska na Targach  1 godz. 35 zł 

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

12 Dodatkowe zaproszenia dla klientów firmy 1 szt. 1 zł 

13 Rozładunek (ładowarką teleskopową od piątku 31 maja od godziny 7:00) 1 godz. 185 zł 

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