
Informacja dotycz ca wynajmu powierzchni
z przeznaczeniem na stoiska gastronomiczne podczas
XXIX BARZKOWICKICH TARGÓW ROLNYCH

 „AGRO POMERANIA 2016”
9-11 wrze nia 2016 r.

Zachodniopomorski O rodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach informuje, e:

1. Wynajem powierzchni pod stoiska gastronomiczne w sektorach:
od G-2 do G-5 odbywa  si  b dzie od 23 sierpnia do 04 wrze nia 2016 roku,
od poniedzia ku do pi tku,
w godzinach od 9.00 do 15.00, w siedzibie ZODR w Barzkowicach.

2. Minimalna powierzchnia stoiska to 4 m2 (2m x 2m).

3. Cena za najem 1 m2 powierzchni za 3 dni Targów wynosi:
100,00 netto  +  VAT 23% = 123,00 brutto.

4. Op ata za pod czenie energii elektrycznej do stoisk gastronomicznych,  cena za 1 dzie  udzia u
w Targach - ca odobowy dost p do energii elektrycznej, która wynosi:

a b c d. e

Wyszczególnienie Wyszczególnienie Ilo  przy czy Ilo  dni Warto  netto
(b x c x d)

Przy cze elektryczne 0,1-2,5 kW –
gniazdo (1x16 A) 1 – fazowe 190,00

Przy cze elektryczne 0,1-9 kW –
(3x16 A gniazdo 16 A) 3 - fazowe 400,00

Przy cze elektryczne 9,1-14 kW –
(3x25 A - gniazdo 32 A) 3 - fazowe 750,00

Przy cze elektryczne 14,1-18 kW –
(3x32 A - gniazdo 32 A) 3 - fazowe 1030,00

Przy cze elektryczne 18,1-25 kW –
(3x40 A gniazdo 63 A) 3 - fazowe 1520,00

5. Wysoko  op at za najem i energi  elektryczn  wynika z Cennika us ug odp atnych
realizowanych przez ZODR w Barzkowicach.

6. Uczestnicy prowadz cy dzia alno  gastronomiczn  (za wyj tkiem ma ych punktów
gastronomicznych zajmuj cych si  wy cznie sprzeda  hot-dogów, waty cukrowej lub
kukurydzy gotowanej, itp.) zobowi zani s  do zamówienia pod czenia energii
elektrycznej do ka dego stoiska.

7. Umowa mo e by  zawarta tylko w siedzibie ZODR Barzkowice i nie jest udost pniana na
stronie internetowej.

8. W dniu zawarcia Umowy przez uczestnika musi by  wniesiona op ata w kasie ZODR.



9. Umowa mo e by  zawarta równie  drog  elektroniczn , po wcze niejszym uzgodnieniu z
organizatorem. Organizator drog  elektroniczn  wysy a formularz Umowy.
Umow  nale y wype ni  i odes  do ZODR Poczt  Polsk .
Po wype nieniu i odes aniu umowy na konto ZODR nale y ui ci  op at  (zgodnie z
wype nion  umow ) za powierzchni  i energi .

UWAGA!!!  Dla stoisk gastronomicznych obowi zuje inna Umowa ni  dla firm
wystawowych.

10. Do umowy nale y za czy - aktualny odpis z krajowego rejestru s dowego lub  aktualny odpis
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia alno ci Gospodarczej.

11. Umowa musi by  podpisana przez uczestnika, z którym to ZODR zawar  umow  na
wynajem powierzchni z przeznaczeniem na stoisko gastronomiczne.
W innym przypadku Uczestnik, z którym zawierana jest umowa musi wystawi
„Upowa nienie” osobie upowa nionej do reprezentowania i sk adania w jego imieniu
podpisów.

12. W za czeniu:
- Plan sytuacyjny Targów,
- Regulamin uczestnictwa.

13. Dodatkowe informacje mo na uzyska  pod numerem tel.  91 479 40 37, 665 777 800
(od dnia 10.08.2016 r.)


