
Prosimy o wypełnianie umowy drukowanymi literami lub komputerowo.

IV AGRO TARGI WSCHÓD

UMOWA Nr …………
zawarta w dniu …………………..2020 r. w Skołoszowie,

pomiędzy:

P.P.H.U. Sawa Expo Stanisław Sawa, Nowosiółki 79, 22-652 Telatyn, NIP:921-133-95-62  tel. +48
606 418 785, e-mail: biuro@agrotargiwschod.pl; agrotargiwschod.pl
reprezentowanym przez:
Stanisław Sawa – wła cicielś ,
zwanym w dalszej części umowy ORGANIZATOREM,
a
(nazwa firmy / nazwisko i imię) ...............................................................................................
ul. .............................................. kod .................... miejscowość........................................................
tel./fax ........................................................, e-mail:…………………………………
NIP: …………..…………, KRS: ………….……………, REGON:……………….………………
osoba odpowiedzialna za stoisko ..........................................................................................................
reprezentowaną przez: ……………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy UCZESTNIKIEM,

o następującej treści:
§ 1

1. Umowa określa zasady wynajmu przez Organizatora na rzecz Uczestnika powierzchni przeznaczonej na 
organizację stoiska podczas IV Agro Targach Wschód, zwanych dalej Targami, które odbędą się w dniach 
29-30 sierpnia 2020 r. w Skołoszowie oraz określa zasady uczestnictwa w Targach.
2. Uczestnik na stoisku prowadzić będzie (przedmiot działalności):
………………………………………………………………………………………………………
Na stoisku sprzedawane będą (proszę wymienić wszystkie sprzedawane towary):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……                        
3. Umowa zostaje zawarta na okres od 28 do 31 sierpnia 2020 r.

§ 2

Minimalna powierzchnia stoiska handlowego wynosi  6 m2 (przy zachowaniu głębokości 3m).

§ 3

Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia następujących opłat na rzecz Organizatora:

A. Opłata za najem powierzchni targowej, która wynosi:

Powierzchnia 6 m2 – 11 m2          -  50,00 zł / m2

Powierzchnia 12 m2 – 20 m2       -  40,00 zł / m2

Powierzchnia powy ej 21ż  m2     -  30,00 zł / m2



Stawka za 1 m2 Ilość  m2 Wartość netto A

szerokość:………………………………….. m x głębokość:………………………………….m

B. Opłata za podł czenie energii elektryczneją , do stoisk za cały okres trwania targów, z
dost pem do energii elektrycznej w godz. 8.00-18.00, ę która wynosi:

Wyszczególnienie Cena za 1
przyłącze netto

Ilość
przyłączy

Wartość
netto B

a b a x b

Przyłącze elektryczne 0,1-2,5 kW – gniazdo (1x16 A)
1 - fazowe

185,00

Przyłącze elektryczne 0,1-9 kW – (3 x16 A gniazdo
16A) 3 – fazowe

235,00

RAZEM

C. Łącznie opłaty wynoszą: …...….…….zł + ……….…....zł =..…….……….zł
Wartość netto A    Wartość netto B         Do zapłaty

Ł cznie do zapłaty brutto:      ą ….……….….………., słownie: ..…….….…..……….…….….
………..………….….…..……….…….…….……….…..…….….….…….….…….….…….….…...
………….

§ 4

1. Opłaty należy uregulować jednorazowo, gotówką w biurze Organizatora po podpisaniu i okazaniu 
niniejszej umowy albo przelewem na rachunek bankowy Organizatora w
BG  BNP Paribas O/Zamo  73 1600 1462 1832 3176 4000 0001Ż ść , w terminie podanym 
na fakturze pro-formie.
2. Uregulowanie przez Uczestnika opłat w pełnej wysokości i w terminie, o którym mowa w ust. 1,
jest niezbędnym warunkiem udziału w Targach.

§ 5

1. Uczestnik jest zobowiązany w szczególności do:
2) przestrzegania obowiązujących podczas Targów przepisów bhp i p. poż. oraz innych mających
zastosowanie w niniejszym przypadku, w tym przestrzegania przepisów Regulaminu Agro Targów Wschód 
dla gastronomii, handlu drobnego, stanowiący załącznik nr 2 do umowy.
3) zabezpieczenia stoisk gastronomicznych w dostateczną ilość pojemników na śmieci oraz nie
dopuszczenie do ich przepełnienia,
4) dbania o porządek i czystość na stoiskach handlowych przez cały okres trwania umowy oraz
bieżącego utrzymania czystości na najmowanym terenie w trakcie Targów i pozostawienie terenu
w czystości po ich zakończeniu,
5) nadzorowania swoich pracowników na stoiskach handlowych.



2. Najemca nie ma prawa oddawania najmowanej powierzchni w podnajem lub użyczenie osobom
trzecim.

§ 6

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Integralną częścią umowy są wszelkie załączniki do niej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, będzie rozstrzygał sąd
powszechny, właściwy dla siedziby Organizatora.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 ………………………………………..                                     ………………………………………..
Organizator Uczestnik



Załącznik nr 1 do umowy z dnia ……………..

O wiadczenia Uczestnikaś

1. Oświadczam, że jestem / nie jestem płatnikiem podatku VAT. *
NIP …………………………………………
W przypadku osób nie prowadzących działalności gospodarczej proszę podać numer
PESEL: ...................................................................................

2. Do umowy załączam:*
  aktualny odpis z Krajowego rejestru sądowego albo
  aktualny odpis z Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

3. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Agro Targów Wschód dla gastronomi i handlu drobnego 
oraz z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w P.P.H.U. Sawa Expo Stanisław Sawa i 
akceptuję ich postanowienia w całości.

...................................................……………
Data i podpis Uczestnika

4. Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, 
lecz niezbędne do realizacji umowy o udział w Targach, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. B rozporządzeniu 
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 (tzw. RODO) oraz że mam prawo do dostępu do swoich  
danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych
kwestiach wynikających z art. 13 RODO, wskazanych w Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych 
osobowych w  P.P.H.U. Sawa Expo Stanisław Sawa.

...................................................……………
Data i podpis Uczestnika

5. Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
wizerunkowych do celów związanych z organizacją Targów przez P.P.H.U. Sawa Expo Stanisław Sawa i 
moim udziałem w Targach, poprzez m.in. ich publikację w przestrzeni publicznej oraz mediach.

...................................................……………
Data i podpis Uczestnika

6. Wrażam zgodę na przetwarzanie przez P.P.H.U. Sawa Expo Stanisław Sawa, na zasadach określonych w 
RODO, moich danych osobowych zawartych w umowie w celach marketingowych.

...................................................……………
Data i podpis Uczestnika

*niepotrzebne skreślić


