
VII REGIONALNA WYSTAWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH 

oraz TARGI ROLNICZE –SIERPC 2010 

16 maja  2010 roku, teren na os. Niepodległo ści przy ul. Paderewskiego w Sierpcu  

Z G Ł O S Z E N I E - SPONSOR / termin zgłoszenia do dnia 12.04.2010 r. 

1. 1. Nazwa firmy 

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

........................................................................................................................................................................;  

Adres: ulica ....................................................................................................................................................; 

miejscowość ...................................................................................; kod .......................................................;  

poczta ................................................... tel. ..................................................; fax .........................................; 

NIP .............................................. e-mail: .................................................; www .......................................... 

BRANśA............................................................................................................................................................ 

 

Osoba upowaŜniona do kontaktów z organizatorem wystawy 

................................................................................................................. tel. .................................................. 

Zamawiamy miejsce do prowadzenia działań promocyjnych o powierzchni .................... m2 (prosimy podać 

długość  ...........................    i głębokość  ............................ stanowiska w mb).  

1. 2. Będziemy korzystać z prądu?   □   NIE  □   TAK - prosimy podać zapotrzebowanie w KW .................. 
 
 
1. 3. Kwota sponsoringu – 3000 zł + 22%VAT 
 
 

1. 5. W zamian za sponsoring imprezy Organizator zapewnia: 
a) atrakcyjną lokalizację stanowiska promocyjnego firmy  
b) zamieszczenie na terenie imprezy banerów reklamowych w ilości do 8 szt. 
c) udostępnienie w gazecie wystawowej miejsca na kolorową reklamę ( 1 strona  formatu  A-4 ) .   
d) zamieszczenie logo/nazwy firmy na zaproszeniach, w gazecie wystawowej i na plakatach 
e) udział sponsora w ceremonii wręczania nagród w zakresie uzgodnionym z Organizatorem 
f) zamieszczenie logo sponsora na stronie internetowej miasta w linku Wystawy. 
 
 

1. 6. Szczegółowe warunki uczestnictwa zostaną określone w umowie. 
 
1. 7. Dostarczymy Organizatorowi opracowaną przez siebie reklamę i logo firmy  na nośniku elektronicznym lub                          
e-mailem: promocja@um.sierpc.pl   -  do dnia 12.04.2010 r.  
 
1. 8. Zamawiamy dla swoich potrzeb zaproszenia na wystawę 

□ NIE  □ TAK - podać ilość .................. szt. 
 
 
1. 9. Rozwiesimy na swoim terenie plakaty reklamujące wystawę 

□ NIE  □ TAK - podać ilość .................. szt. 

 
 



 
 

1. 10. Ufundujemy  nagrody  dla  hodowców  

□ NIE  □ TAK - podać jakie ..................................................................................................   

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

 
 

2.INFORMACJE OGÓLNE 

1) Warunki udziału w imprezie określa Regulamin Imprezy „VII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych”. 
Regulamin dostępny na stronie internetowej www.sierpc.pl w linku: Regionalna Wystawa Zwierząt 
Hodowlanych.  

2) Wniesione kwoty za udział w imprezie wystawcy zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych 
przygotowania i likwidacji imprezy. 

3) Godziny otwarcia Wystawy dla zwiedzających: 
- 16.05.2010r. w godz. 9.30 – 17.00. 

4) Wejście na teren wystawy dla zwiedzających jest bezpłatne. 
 
Zgłoszenie prosimy przesłać do:  
Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc lub faksem 0-24/ 275-86-33 

Osoba do kontaktu: 
Marzanna Łabędzka - 024/ 275-86-49; telefon ogólny Urzędu: 0-24/ 275-86-86 

 
 
 


