ZGŁOSZENIE – UMOWA NA „WIOSNA W OGRODZIE” 2017
Zgłaszam swój udział w dniach 12–14 maja 2017 r. (piątek w godz. 14:00 – 18:00, sobotę i niedzielę 10:00–18:00) w wystawie
ogrodniczej połączonej z kiermaszem „Wiosna w Ogrodzie 2017”, która odbędzie się na terenie Pomorskiego Centrum Hurtowego Rënk.
DANE DO KATALOGU:

...................................................................................................................................................................................Dokładna nazwa firmy /
imię i nazwisko

...................................................................................................

........

........

....................................................

adres/ulica

nr domu

nr lok.

NIP

...............................

............................................................

kod pocztowy

miejscowość

* Zaznacz
właściwe pole
[X]

osoba fizyczna

podmiot gospodarczy

........................................................

..............................................................

.................................................................................

Telefon

Fax

Telefon komórkowy

..................................................................................

...................................................................................................................

E-mail
Asortyment:

Strona www

KONKURSY:

Zgłaszam udział w konkursie podczas wystawy w kategorii:

3. Najpiękniejszy kwiat wiosenny

1. Najciekawsza aranżacja stoiska wystawy

4. Najpiękniejszy krzew

2. Najciekawszy produkt dla ogrodu

5. Najpiękniejsze drzewko

OPŁATY:

Rodzaj miejsca
Moduł wystawowy 4,0 [szer.] x 10,0m [głębokość]
Moduł wystawowy 3,5 [szer.] x 6,0m [głębokość]
Wystawcy spoza branży ogrodniczej

ilość
UWAGA
ilość miejsc
ograniczona!!!
Miejsca są przyznawane indywidualnie przez organizatora,
mogą być nieoznaczone i różnić
się wymiarami od typowego
modułu Wystawowego.

Cena brutto

wartość

750 zł
550 zł
450 zł

Twórcy ludowi, agroturyzm, rękodzieło
200 zł
artystyczne
Dla najemców, którzy mają podpisane umowy najmu na czas nieokreślony lub na okres min 1 roku oraz dla tych, którzy mieli
wykupiony min. dwumiesięczny abonament w 2016 roku, za miejsce na placu przysługuje 5% rabatu od ceny modułu
wystawowego.
REKLAMA W KATALOGU:

600 zł
300 zł

1 strona A5
½ strony A5

Łączna wartość zamówienia
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych w celach marketingowych przy realizacji tegorocznej edycji oraz kolejnych wystaw organizowanych na
terenie Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. w Gdańsku zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr
133, poz. 883). Niniejszy wypełniony druk Zgłoszenie-Umowa należy dostarczyć za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną lub osobiście do Działu
Nieruchomości i Marketingu Pomorskiego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. Rënk w terminie od 1 marca 2017 r. do 5 maja 2017 r. Wpłaty należy dokonać na
konto: Bank PKO B.P. nr 35 1020 1853 0000 9202 0163 2421. Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. zastrzega sobie prawo do sprzedania
powyższego modułu lub powierzchni reklamowej w katalogu innym wystawcom, jeśli deklarowana łączna kwota nie wpłynie na konto w wyznaczonym
terminie.W przypadku rezygnacji z udziału po 5 maja 2017r. nie przysługuje zwrot pieniędzy. Jednocześnie informujemy o konieczności rozładowania
towaru na terenie wystawy i odstawienia samochodów na wyznaczone przez organizatora miejsca: w piątek 12 maja 2017 – nie później, jak do godz. 12-tej,
w sobotę i niedzielę 13 i 14 maja 2017r. – nie później, jak do godz. 7-ej. W GODZINACH TRWANIA WYSTAWY SAMOCHODY NALEŻY PARKOWAĆ NA
WYZNACZONYCH DLA WYSTAWCÓW MIEJSCACH PARKINGOWYCH. ZAKAZUJE SIĘ POZOSTAWIANIA POJAZDÓW W MIEJSCACH
WYSTAWOWYCH W GODZINACH 12.00-18.00 W PIĄTEK ORAZ 7.00 – 18.00 W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ. PODMIOT, KTÓRY NIE DOSTOSUJE SIĘ LUB
SWOICH DOSTAWCÓW, PRACOWNIKÓW DO WW. ZAKAZU UKARANY ZOSTANIE KARĄ UMOWNĄ W WYSOKOŚCI 1000,- PLN BRUTTO.

Miejscowość i data

Pieczęć firmowa

Czytelny podpis osoby upoważnionej
do podpisywania umów

