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II KONARZYŃSKIE TARGI ROLNO-PRZEMYSŁOWE I WYSTAWA  

KONI ZIMNOKRWISTYCH  4-5 września 2021r. 

 

 

s 

 

 

 

Firma: …………………………………………………………………………………………..…………………… 

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

Adres: …………………………………………………………………………………………………….………… 

Tel.: …………………………………. Fax. ……………………………. E-mail: ……………………………. 

NIP……………………………..       Osoba odpowiedzialna ………………………………………… 

 

 

 

 

Przesyłając niniejsze zgłoszenie zobowiązujemy się do przestrzegania warunków 

uczestnictwa i załączonego Regulaminu II Konarzyńskich Targów Rolno Przemyslowych  

i Wystawy Koni Zimnokrwistych. 

 

....................... ............................................ .............................................. 
data   podpis osoby upoważnionej         pieczęć firmy 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
Umowa między Organizatorem a Wystawcą 

s WARUNKIEM UCZESTNICTWA jest przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA oraz wniesienie opłaty w terminie  

do 19  sierpnia 2021 

Należność, zgodnie z wyliczeniem na str. 2 karty zgłoszenia, należy wpłacić na konto:  Biblioteka-Ośrodek 

Kultury w Konarzynach, Bank Spółdzielczy w Konarzynach 19 9321 0001 0024 1197 2000 0030   

w terminie do 14 dni od przeslania karty zgłoszenia, nie później niż 19.08.2021 r. 
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Zamówienie na stoisko, powierzchnię handlową na placu wystawowym 

powierzchnia modułu  cena 

jednostkowa 

ilość Razem 
(cena x ilość) 

powierzchnia wystawowa “pod gołym 
niebem” na płycie lotniska - strona północna (prawa) 

szerokość frontu 4mb, głębokość 9mb 

250 zł   

powierzchnia wystawowa “pod gołym 
niebem” na płycie lotniska - strona południowa (lewa) 
szerokość frontu 4mb, głębokość 6mb 

200 zł  

 

każdy dodatkowy 1 mb szerokości  50 zł   

Energia elektryczna 230 V / 2 kW za 1 
punkt 

200 zł   

Podsumowanie:   
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Katalog branżowy – zaznaczyć jedną branżę wiodącą 

Ciągniki / kombajny zbożowe  

Maszyny i urządzenia rolnicze  

Wyposażenie budynków inwentarskich  

Pasze i dodatki paszowe  

Nawozy, środki ochrony roślin  

Akcesoria konne  

Materiały budowlane  

Ciepłownictwo i energia odnawialna  

Samochody osobowe i dostawcze  

Sadownictwo i  ogrodnictwo  

Sprzęt ogrodniczy  

Przetwórstwo (owocowe, warzywne, spożywcze, mięsne, leśne, 
wędliny) 

 

Pszczelarstwo  

Leśnictwo, przemysł drzewny  

Weterynaria i inseminacja  

Agroturystyka  

Obsługa rolnictwa: banki, doradztwo ...  

Wydawnictwa i prasa rolnicza  

Inne ...............................................  
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Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, 
iż: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka-Ośrodek Kultury w Konarzynach 

 z siedzibą w Konarzynach, ul. Strażacka 2, zwany dalej Administratorem.   
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: inspektor25052018@gmail.com we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  
z przetwarzaniem danych.   

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu 
niezbędnym do przeprowadzenia II Targów Rolno – Przemysłowych i Wystawy Koni 
Zimnokrwistych w Konarzynach 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu określonego w punkcie 3. 
5. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego 
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody 
na przetwarzanie danych osobowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  
w tym profilowaniu. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego  
lub organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa oraz niezbędny  
do realizacji celu określonego w punkcie 3. 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: 
Bibliotekę-Ośrodek Kultury w Konarzynach z siedzibą w Konarzynach, ul. Strażacka 2. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych  
i prawie ich poprawiania. 

 
………………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
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Ja niżej podpisany, wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku podczas realizacji  

II Targów Rolno – Przemysłowych i Wystawy Koni Zimnokrwistych w Konarzynach, 4-5 września 2021 

r., w postaci zdjęć, filmów i nagrań przez organizatora powyższych targów.  

Zezwalam na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach reklamowych, 

promocyjnych, marketingowych i informacyjnych związanych z prowadzoną działalnością. Niniejsza 

zgoda obejmuje takie formy rozpowszechniania jak: udostępnianie na stronie internetowej, 

zamieszczanie wizerunku w materiałach promocyjnych i informacyjnych Biblioteki-Ośrodka Kultury  

w Konarzynach oraz Urzędu Gminy w Konarzynach.  

Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie 

rozpowszechniania wizerunku. Niniejsza zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

                 ..............................................,    .............................................................        

(Miejscowość i data)      (Podpis uczestnika) 

 

 

DEKLARACJA 

 Oświadczam ,że dokonując jakichkolwiek sprzedaży produktów podczas trwania II Targów 

Rolno – Przemysłowych i Wystawy Koni Zimnokrwistych w Konarzynach posiadam ku temu stosowne 

zezwolenia, koncesje (jeśli są do tego wymagane). Ponadto zobowiązuję się do udokumentowania 

sprzedaży w sposób wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

 

                 ..............................................,    .............................................................        

(Miejscowość i data)      (Podpis uczestnika) 
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