Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu w ramach cyklicznej imprezy
40 Miodobranie Kurpiowskie organizuje Targi Techniki Rolnej, które odbędą się w dniu
27 sierpnia 2017r. w Kompleksie Kurpiowska Kraina w Wykrocie koło Myszyńca.
Targi Techniki Rolnej to impreza organizowana od 2010 roku w ramach Miodobrania
Kurpiowskiego. Gromadzi corocznie wystawców z całej Polski i ma za zadanie zaznajomienie
rolników z okolicznych powiatów z ofertą wystawców w branżach: maszyn i urządzeń,
rolniczych, pasz, nawozów i środków ochrony roślin, doradztwa i obsługi rolnictwa,
materiałów budowlanych i branży spożywczej.
Kurpiowszczyznę stanowią w znacznej części tereny rolnicze ukierunkowane głównie na
produkcję mleka. Spotkanie tak dużej ilości wystawców daje możliwość nawiązania nowych
kontaktów handlowych i branżowych. Targi każdego roku zyskują na znaczeniu cieszą się
bardzo dużym zainteresowaniem, co roku odwiedza nas około 30 tys. osób.
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Targach Techniki Rolnej w ramach 40
Miodobrania Kurpiowskiego, które jest wizytówką nie tylko regionu Kurpiowskiego ale
również Mazowsza.

Wystawcy prezentują się w następujących kategoriach:
- maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze,
- chemia w rolnictwie,
- budownictwo,
- wyposażenie budynków inwentarskich,
- pasze i dodatki paszowe,
- ekologia i ochrona środowiska,
- informacje i usługi (banki, agencje, samorządy, prasa)
- rzemiosło (meble i ozdoby ogrodowe, wyroby z wikliny itp),
- przetwórstwo spożywcze (produkty spożywcze wytworzone tradycyjnie, wędliny, sery,
zioła),
- inne związane z techniką rolną

Miejscem Targów jest Kompleks „Kurpiowska Kraina” w Wykrocie koło Myszyńca
Adres: Wydmusy, ul. Miodobrania 1, 07-430 Myszyniec
REGULAMIN
Warunkiem uczestnictwa Wystawców w Targach jest przesłanie karty zgłoszenia wraz
z potwierdzeniem zapłaty za stoisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia
2017r. w kwocie:
 600 zł brutto (miejsce wystawiennicze wraz z namiotem do 100 m2)
 300 zł brutto za każde dodatkowe 100 m²
Jeżeli firma zgłosi swój udział po 14 sierpnia 2017 r. opłata za stoisko wynosić będzie:
 750 zł brutto (miejsce wystawiennicze wraz z namiotem do 100 m2)
 400 zł brutto za każde dodatkowe 100 m²
Jeśli Wystawca ustawia wyłącznie namiot opłata wynosi:
 400 zł brutto (sam namiot o powierzchni do 20 m2)
Targi odbywają się w dnu: 27 sierpnia 2017 roku (niedziela) od godz. 10.00 - 21.00
Stoisko wystawiennicze Wystawcy organizują we własnym zakresie na powierzchni
wskazanej przez Organizatora Targów w dniu 26 sierpnia od godziny 15:00
Sprawy techniczne Wystawcy ustalają z osobą odpowiedzialną - Mariusz Pliszka
Organizator nie zapewnia nagłośnienie terenu Targów. Własne nagłośnienie poszczególnych
wystawców nie powinno wykraczać dźwiękiem poza najbliższe okolice stoiska i nie może
emitować muzyki oraz reklam negujących wyroby i usługi innych wystawców.
Organizator zapewnia całodobową ochronę obiektu na którym odbywają się Targi:
Od soboty 26 sierpnia 2017 r. od godz. 20.00 do poniedziałku 28 sierpnia 2017 r.
do godziny 7.00
Organizator zwraca pełną kwotę wpisowego w przypadku rezygnacji (w formie pisemnej)
z uczestnictwa w Targach w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 roku.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Targów i zwraca kwotę placowego w całości.
Organizator wystawia Fakturę po dokonaniu opłaty na konto:
Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu – 91 8920 0001 0000 1876 2000 0010

KARTA ZGŁOSZENIA WYSTAWCY
nie dotyczy sektorów handlowych
Niniejszą kartę należy przesłać do dnia 14 sierpnia 2017 roku na adres:
Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
Plac Wolności 58, 07 – 430 Myszyniec, tel. 29 77 21 363
kulturamyszyniec@gmail.com
Wszelkie kwestie dotyczące organizacji Targów prosimy ustalać z Mariuszem Pliszką

1. Dokładna nazwa i adres firmy: ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. NIP firmy: ………………………………..
3. Reprezentowana branża firmy: ………………………………………………………………………………………..
4. Przewidywana powierzchnia stoiska w m2: ………………………………..
front stoiska: ………………………………..
głębokość stoiska: ………………………………..
5. Osoba reprezentująca firmę na stoisku:
Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………………. …………………………
telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rozładunek sprzętu we własnym zakresie
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem VIII Targów Techniki Rolnej i akceptujemy
przedstawione warunki.
Pieczątka firmy:

Podpis:

