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W dniu 23 września2017 r. (sobota) rv konlpleksję spofiowo-reklęac),jn} m
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Celem inprezy jest pron,}ocia LASLI ijego natulalneeo bogactrva rrraz pręZęntacia wielll
dóbr leśnych połączona z edukacją nieszkańcórv regionu. W progratrric ślłiętaznajdują §ię
liczne prezenlac.ie lvYstalvcótl,_ produktó\\ leśnl,ch, pokaz;-. Za\\odY i konecn\ Z\\iąza]]ę 7
lasetrr,

Ptojektjest lcalizo$anv w Paltnerst$ie z t]]iastcln li]r\. ni(LDjś(kq gLniną Ncuhausen Splee
oraz Regionaln4 Dyrekcią Lasów Pań§two§\,ch rr Zielonej Gór,ze (bezpośredni udział biorą
Nadleśnict\ra l-ipjtki. Lubsko. Krzvstko§ice 1 Wl,niarlii). Jednocześnie in]bnnujen),. że
inpleza będzic szcroko promortana \ prasie, radio i tclc\\izii rcgionainc.i a mieszkańcv
reeionu bedą cl niej inlbrrrrorrani za pomocą u]otęk do nięszl,ali. plakató§. bancrów prz;,
wjcździc do niasta oraz kan]panii rr tnccliach społeczlościorrl,chNa§za Fundacja oleruje Prństrru m.in. możliłvość
bczpłatncgo w}stłFienia §ię na §toisku
namiotowym o powiefżclrni 3\3 mb.
Zaperłnialnv pq]3!t! ]]! !]4V kosz1

:

-rłl,posażr;nic parł,ilolru I slojik. trz\ krzesla. 1ada prczcntacl,jrra. opis stolskir
-clrergie e lektrl,c zltq
-lnoź]jwośćplo\\,adzenia sprzedaź1, (bcz rrlraźnie podan}ch cen)

-bezpłalne umieszczenie Państ\\€
proj ektu

pt,oduktu rv lbiderze rr.r,starr ctjrł oraz na itrr.nic nlcnrcio\cj

-$,},ż!,\.\ienie"posiłek dla 2 tlsób prowadzacJ,ch stoisko

-dlc zainleresorł,arl_vcll lnożli\"-ośćskoźyslania z lod<ilvki (po zghszeniu zapotrzcborvania),

Na imprezie spodzic\łąn} jcst clużl,r,uch odrvieclzaiqclch. prosim_r.brać tcn fakt pod urvagę plz)
prżlgotowv\\aniu slOiska,
\\hrunki udzialu

:
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-zqloszenie mailowe Iub Di§emne na znłączonym formularzu w nieprzekraczirlnym telminie do
3l §icrDnin 2017.

-prezcntncja nł stoi§ku produktórr zrviązan},ch z lasenr lub pokrćłnt. ch

podanie dla or{ani7atora królkiei ogrllnci 1ntbmacji

pr,,Ju\l1.1-

u,lJ!!c\ rnd/.jL J,,i?l,

-przckazanic

cLIa

Inn§c'

cl

pleZenlo\r-an}ch

Il1r,

orlaniartora zdjcć prodL&tu lub prezcnto\\,ancj dzialalności

-koniecznośćplowadzenia dcgustacji produktu (dot}.c7_\, produktó$, konsuilpc}:jn)ch),

Zape\\,niamy kwotc 100.00 zł, na rll,starvcę z plzeżiaczeniem na pokrvcie kosztórv dcgusucji
-przeclstalvienic

r.v

trakcie implez), krótkiei sło\\,rre.j prezentircji produktrr do nlikrotbnu

-umieszczcnic na stoisklL Lllotek,,foldcr-ó\ o prclwadzonei dziaJalności
-$:1konanie iranźacj i stoiska

-udział \! konkursie z\lią7anv1n Z ploduktem lcśnvm
-pro\\,adzenie stoiska od godżin} 1],(]0 do godzin1, 18,30 (instalacja i\łl,posażcnic stoiska
maksvmalnic do godzin) ] 1,30 a dcn]ontaż od godzin,} 18.]0)

W przl,padku dodalko\!}ch p]lań ptosim} o bezpoślcdni kontakt pod nrLmerem telet'onu 608 ]]8599,

czekam\ na Państrra zgłoszenił do końca §ierpnia b. Decl,duje kolejnośćzgbszeri, gd,\ź iklść
uc7estnikÓ§

jeSt ogranic7ona,

Zachęcanlv do Zapoznania się z \ł,5tęp]1!,n progmmenl inrprczy (rł,Zalac7enju pves),lamv Lllotkę
inlblmacl,j na) -
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solrota, 23 września

Zgłoszenie udziału w Imprezie
1.

Pelna nazwa Podmiotu:

]

'

Adres: ulica....,,......,......................-.. kod pocż. ...,..,..-.........,... Miejscowość:
2, Dane osrrb1 odpolr iedlialnej za

Kontakt:

p."r"o,uĘ

lel.

**

t..r"i" irrrp."ą , i*q.

,..,,..,, ełnail

3. Jesteśmi, zaintcrcsowani następuiącą fornrą

prezcntacji (plosze zakleślićrr,l,bran} krr,adrat):
CHcFl\,lY ZAPREZINIo\\AC NAsZĄ DZl^LALNoSC NA:

I

stoislrrr przygotorran!m prżez org.ni7atora

z w}posnż.niem slandnldowrm
(nmjor 3x] n] stól l,6xo.8 n. 2 łrćsla, $lon żlrwnościo{ry x
tłblicz]ra info neyjna z navą Wystawcy)

2

sż.]

!

scenie

E

poza §toi§kien,

Niniejszym akceptujemy warunki udziału opisane w ofercie i regulaminie organżatola i
zobowiązujem\ §ię do jego prze§trzegania.
4.

Zgłoszenic naleźy przesłać do Biuri Org.nizac;-jnego Imprezy:
r,,,.z'll no,1Jr<.: l nJ,t,la .\atlrl P,,-,ąl l t.l .,l,t,,l _3ą
:l]., /,ll)
^\
1ń pr.lczta elektroniczną na adresl bi tł-tl|inu!luląltl sktt,ct lln
r\ nieplzekraczłlntm tcrminie do 28 lutego 2017r.
Zgł)s7cnia nadcs]ane po lemlinic nir: b!^da Llrrzp]cdnianc,
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i.

Bezrvzglgdrrln rvl,mtlgiem sta§ianY]n prZęZ chgirnizatola .iest estct)czn_"- u,},gląd
stoiska. \\!stawc}, .lianżuią stoiska zgocllie z rvłasnir koncepcją i na rłłasnq
odpolviedzialność, W przlpadkach naruszęi1 Zasad rrspółżl,cia społcczncgo
i bezpieczclistrva irull,clr osilb. \\iystawca n.r obo\!i.}zek rLsrLnięcia lub poprarl1
określonlch elemęntó\\, sloiska,
2. W_v-slarvc1, poza Stoisldęn lnog4 ZapfęZęnto$ać suój dorobek u inncj lilrlnic:
-na scenic.

ol-\/arlś. lllt Ltórl ln,,dh\ \\,] .ic illlll( /J.
3, \łIszęlkię inlbrilac.jc dot!,czącę czasu. tilt nrl lub micjsca pręZęntacii. będą
urrzględniane rv zalcźnościod nlożli\\ościtechnic7n},ch. czasorvych i zgodnic zc
:..<lt.lriu.zeln ilnpr\/] l tnrr.n\\ al,\ ln prl(/ Or9xni,/Jll)rir,
-l, Na tę],ęnie lnrprez; rv czasie jej trrrania niedozrvolnc jcst prorradzenie jakiejkolrviek
dzialalności konercl,jncj i handlorr ej bez piscmncj zgod), Olsanj7atora.
5. \ł\Sta\\,ca jesl ZobolviąZan), pozosta\ł,ić tcrcn stoiSka upol,ządkorvaLl; iczrst1,
ó. Przekazanic oraz odbiór stoiska odblrta sję na slano\tisku C)rganizalola,
7. \\i1,,starr ca ponosi odpołiedziaJnośćza uszkoclzenia ,"vl,posażęr}i.t stoiska. powslalc 1v
lrakcie tf§allia Tnlprez; z ll in1, §
"r.starlc1,_
8, W razie zaginięcia 1ub zniszczenia jakichkohviek eiel]]ent,,\\ rr5pnsażcnia.
Wystarvca zoborviązanl, ics1 uiścićkarę utnorłna rł. rvlsokości500.00 zł (słorvnie;
-l ji]

pięćset Zlol},ch).
9, Maks1 rnaln1, pobór moc1, na.jctinvnl stoiskunielrrożeblć rłiększl,niż2 k§'.
10. \Ą'iazd sanochodet]] na teren illprezy rv celu dowiczicnia nraterialól1 liezbednlch
do olganizacji stoiska. odb_vr,r a się rv dniu inrprcz.r otl goilzinv 8,00 i} delnont ż
stoiska poniędz], g,18.30 a 20,00,
1 l. \\'vstarlca ltie lnoże bcz Zgod} c)rganizalora odstąpić lub udostępnlć stoiska (calęgo
lub części)inn1"Irr wystarviając_v-'n,}. Możliwc icst jednak grupor.ve zgklszenie udzialu
w lrnprezie (\!spólnc zgłoszenie),
l2.W prz),padku rvvcol'ania §ię W_YSta\c) Z udziałLl \\. Inrprezie i nie przvby,cia na
stoisko rv rlniu in,lprcz,v do godz,1 1.30 oznaczać będzie Jikrvidację stoiska,
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