
 
 
Szanowni Państwo! 
Uprzejmie informuję, Ŝe w dniu  16 maja 2010r. odbędzie się w Sierpcu VII Regionalna Wystawa Zwierząt 

Hodowlanych. Jest ona znaczącą imprezą spośród znanych i cenionych mazowieckich inicjatyw. Cieszy się duŜym 
uznaniem wśród rolników a przede wszystkim hodowców, którzy na niej prezentują swój dorobek hodowlany. 

Wystawa będzie czynna dla zwiedzających w godzinach: 9.30 – 17.00, na terenie oś. Niepodległości, przy                    
ul. Paderewskiego.  Podczas wystawy prezentowane będzie bydło ras mlecznych, cieliczki w konkursie oprowadzania 
przez dzieci oraz bydło ras mięsnych.   

W czasie wystawy odbędą się równieŜ Targi Rolnicze, podczas których podmiotom gospodarczym stwarzamy 
moŜliwość prezentacji swojej oferty i prowadzenia działań promocyjnych oraz sprzedaŜy produktów. Tego typu imprezy 
ułatwiają pozyskanie  nowych odbiorców  i nawiązanie wzajemnych kontaktów.  Nasza wystawa połączona z targami 
umoŜliwia nie tylko prezentację hodowców i ich zwierząt, ale równieŜ Państwa firm.  

 
Serdecznie zapraszam do skorzystania z naszej oferty i udziału w  imprezie. 

 
 

Sierpc, 22.03.2010 r.      Burmistrz Miasta Sierpca - Marek  Kośmider 
     

 
 
 

VII REGIONALNA WYSTAWA ZWIERZ ĄT HODOWLANYCH 

oraz TARGI ROLNICZE –SIERPC 2010 

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

 
*zaznaczyć właściwy kwadrat 
 
 

1. Z G Ł O S Z E N I E - U M O W A    /  WYSTAWCA  - termin zgłoszenia - do dnia 5.05.2010r. 
 

a) Dane do wystawienia faktury VAT (prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi literami) 

Nazwa firmy.............................................................................................................................................................;  

NIP ............................. Adres: ulica ........................................................................................................................ 

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

 

b) Dodatkowe informacje:  tel. ...............................................................; fax ......................................................; 

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

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

Osoba upowaŜniona do kontaktów z organizatorem wystawy  

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

Nazwa firmy/adres/telefon do zamieszczenia w gazecie wystawowej we wpisie podstawowym, jeŜeli jest inna          

w uŜyciu niŜ podana do wystawienia faktury VAT.................................................................................................. 

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

Zastrzegamy sobie moŜliwość nie wydrukowania gazety wystawowej. 
 

 



 
 
c) ZAMAWIAMY POWIERZCHNI Ę  POD STOISKO*  [moduł - 6 mb długości i 5 mb głębokości]:  

□  jeden moduł - 300 zł + 22%VAT    □  dwa moduły - 450 zł + 22%VAT   

□  trzy moduły - 600 zł + 22%VAT  □  powyŜej - powierzchnia .........................  -  cena  .............................  
(po uzgodnieniu z organizatorem)  
 
 

  

d) WYSTAWCA BĘDZIE KORZYSTAŁ Z  PR ĄDU?  

□ TAK   □ NIE          - Prosimy podać zapotrzebowanie w KW .................. 

e) WYSTAWCA  UFUNDUJE  NAGRODY  DLA  HODOWCÓW  

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

.................................................................................................................................................................................................. 
 
Wystawca – fundator nagród będzie wyczytany z pełnej nazwy z informacją jakie nagrody ufundował i dla którego 
hodowcy. Nagrody mogą otrzymać tylko hodowcy, którzy w dniu 16.05.2010r. będą wystawiali swoje zwierzęta.              
W tej sprawie wystawca proszony jest o  kontakt  z Marzanną Łabędzką.   
 

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: Wystawa Zwierząt Hodowlanych. 

2) Warunkiem udziału w imprezie jest złoŜenie u organizatora, w jego siedzibie, tj. Urząd Miejski w Sierpcu,                       
ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, pisemnego, dokładnie wypełnionego niniejszego zgłoszenia-umowy i uiszczenie 
opłaty za uczestnictwo w imprezie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.05.2010 r. 

3) Wpłatę naleŜy dokonać na konto: Urząd Miejski w Sierpcu -10124032041111 0000 29052770 Bank PEKAO S.A.               
I O/Sierpc tytułem: WYSTAWA. 

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

5) Powierzchnię pod stoisko moŜna objąć  w dniu 17.05.2009 r.  w godz. 6.00 – 9.00. Po przyjeździe na teren imprezy 
naleŜy zgłosić swoją obecność w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na terenie imprezy. Następnie Organizator 
wskazuje miejsce pod stoisko. Stoisko powinno być gotowe do godz. 9.30  i dostępne dla zwiedzających  do godz. 
17.00. Niedopuszczalne jest pozostawienie stoiska bez obsługi lub wcześniejsza jego likwidacja bez powiadomienia 
Organizatora. Demontowanie stoiska  naleŜy zakończyć do godz. 19.00. 

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

7) Wejście na teren wystawy dla zwiedzających jest bezpłatne. 
 

3. OŚWIADCZENIE 
 

Niniejszym potwierdzamy swój udział w imprezie i akceptujemy Regulamin Imprezy oraz upowaŜniamy Urząd Miejski 
w Sierpcu do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.  
 
 

.................................................   ................................................... 
(pieczęć)      (data i podpis) 

 
 
 
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 


