
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO  
W CZĘSTOCHOWIE, ODDZIAŁ W  MIKOŁOWIE 

43-190 Mikołów, ul. Gliwicka 85 tel. 32 325 01 40, 32 325 01 50,  
fax 32 325 01 44, e-mail: mikolow@odr.net.pl 

 

ZGŁOSZENIE - UMOWA 

Zgłaszam uczestnictwo w XXXIX DNIACH OTWARTYCH DRZWI 

ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO  

23 i 24 czerwca 2018 r., MIKOŁÓW ul. Gliwicka 85 
 

Nazwa firmy  imię     
i nazwisko: 

 

Adres: 

 

 

Telefon / e-mail: 

 

 NIP/PESEL:  

Imię i nazwisko osoby 
do kontaktu, tel. 

 

Zakres ekspozycji: 

 
 

 

 

Zamawiam stoisko: 

Zamawiana powierzchnia stoiska Szerokość stoiska 
od frontu - m 

Głębokość 
stoiska*) - m 

Powierzchnia – 
m2 

Powierzchnia wystawowa/handlowa    

Podłączenie do sieci elektrycznej 
230V ( TAK / NIE ) 

 

*) minimalna głębokość stoiska dla szkółek drzew i krzewów, firm handlujących kwiatami rabatowymi i 
balkonowymi oraz figurami ogrodniczymi 4 m 

 

 

………………………..….....…        ……………….……    …………..……………………………..………………… 

    Miejscowość                   data                         Pieczątka i podpis osoby zamawiającej 

 

 

Zgłoszenie prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30.05.2018 r.  

adres: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział w Mikołowie, ul. Gliwicka 85, 43-190 Mikołów  

e-mail: l.wronska@odr.net.pl 

fax - 32 325 01 44 
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INFORMACJE DLA ZGŁASZAJĄCEGO 

1. W  przypadku  przekroczenia  zamawianej powierzchni  wystawowej / handlowej Organizator 
zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury za dodatkową powierzchnię. 

2. Wypełnienie ZGŁOSZENIA - UMOWY jest równoznaczne z akceptacją regulaminu XXXIX Dni 
Otwartych Drzwi Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 

 

Odpłatność za powierzchnię wystawową lub handlową wynosi: 

- za 1 m2 do powierzchni 30 m2       – 25,00 zł brutto 

- za każdy następny m2 powyżej 30 m2 do 150 m2 powierzchni    – 16,00 zł brutto 

- za każdy następny m2 powyżej 150 m2 powierzchni    – 10,00 zł brutto. 

Korzystanie  z  energii  elektrycznej  możliwe  po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem i wnie-
sieniu opłaty ryczałtowej w wysokości 30,75 zł brutto.  

 

Zapłatę należności za zamówioną powierzchnię wystawową lub handlową należy dokonać przelewem 
po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia jednak nie później niż do 8 czerwca br. na konto:  

BGK w Katowicach 14 1130 1091 0003 9121 5920 0006 

W treści przelewu dopisać: DOD 2018 - powierzchnia wystawowa …..… m2. 
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