
                                                                                                         
REGULAMIN DOFINANSOWANIA DO PRZYJAZDU ZORGANIZOWANEJ GRUPY 

NA MIĘDZYNARODOWĄ WYSTAWĘ ROLNICZĄ AGRO SHOW 
 

§ 1. Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych – wyłączny organizator Międzynarodowej 

Wystawy Rolniczej AGRO SHOW – przyznaje dofinansowanie do przyjazdu zorganizowanej grupy osób na 

wystawę AGRO SHOW, odbywającej w Bednarach gm. Pobiedziska.  

 

§ 2. Organizatorem przyjazdu może być każdy podmiot.  

 

§ 3. Dopłata przysługuje do każdego zgłoszonego autokaru. O jej wysokości decyduje miejsce wyjazdu – 

wg tabeli stanowiącej załącznik do regulaminu. Za miejsce wyjazdu grupy uznawana jest siedziba 

organizatora (powiat).  

 

§ 4. Dofinansowanie dla szkół możliwe jest wyłącznie w piątek tj. 23 września br. W pozostałe dni trwania 

wystawy dofinansowanie do przyjazdu grup szkolnych nie przysługuje.  

 

§ 5. Aby uzyskać najwyższą kwotę dofinansowania, należy zarejestrować się, do dnia 10 września 2022r. 

wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony na: www.agroshow.eu/dofinansowanie. Po dniu  

10 września wysyłane będą e-mailem potwierdzenia zgłoszenia grupy wraz z numerem rezerwacji, który 

należy zachować. Dopłaty dla grup zgłaszanych na miejscu w Biurze Wystawy są niższe (patrz-tabela 

dopłat). 

 

§ 6. Warunki przyznania dopłaty: 

 dopłata wyłącznie dla grup, które potwierdzą swoją obecność w Biurze Wystawy. Grupy, które 

zarejestrują się na stronie www.agroshow.pl i nie potwierdzą swojej obecności w Biurze wystawy nie 

otrzymają dofinansowania.   

 minimalna liczba osób w grupie wynosi 20, 

 obowiązek dostarczenia do Biura Wystawy karty zgłoszenia, potwierdzenia przyjazdu z parkingu, 

faktury oraz listy uczestników (wg. wzoru zamieszczonego na stronie www.agroshow.pl) 

 Grupy, które nie dostarczą faktury w Biurze Wystawy mogą dosłać ją pocztą nie później niż w ciągu  

14 dni od jej zakończenia.  

 

§ 7. Faktura  musi być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem, czyli: 

 faktura za transport osób musi być wystawiona z 8% podatkiem Vat lub bez podatku vat, w przypadku 

gdy podmiot nie jest płatnikiem podatku vat. Dofinansowanie nie będzie zwracane w przypadku faktur 

vat objętych innym podatkiem. 

 podatek Vat mogą doliczyć tylko podatnicy tego podatku. W przypadku gdy podmiot wystawiający 

fakturę nie jest podatnikiem podatku Vat wówczas zobowiązany jest wystawić fakturę na kwotę netto 

dofinansowania.  

 faktury nieprawidłowo wystawione będą odsyłane bez księgowania i zapłaty. Przesłanie faktury po 

terminie jej dostarczenia nie gwarantuje otrzymania dopłaty. 

 podczas Wystawy potwierdzającym odbiór faktury  może być tylko pracownik Polskiej Izby 

Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych. 

 

§ 8. Wymagany tytuł faktury : „Należność za transport osób na AGRO SHOW 2022”  

 

§ 9. Zasady postępowania po przyjeździe na wystawę: 

 organizator wyjazdu pobiera na parkingu dla autokarów potwierdzenie przyjazdu, a następnie zgłasza 

przyjazd w Biurze Wystawy. Bez potwierdzenia z parkingu dofinansowanie nie zostanie przyznane.  

 w Biurze Wystawy należy podać numer zgłoszenia (w przypadku wcześniejszego zgłoszenia), złożyć 

wypełnioną kartę zgłoszenia, listę uczestników oraz wystawioną na organizatora wystawy fakturę.  

 

§ 10. Dofinansowanie będzie przelane na rachunek bankowy organizatora wyjazdu wskazany w fakturze. 

Jeżeli organizator wyjazdu nie ma możliwości wystawienia faktury za transport osób, dopłata może zostać 

przekazana na rachunek bankowy przewoźnika na podstawie faktury przez niego wystawionej.  

 

§ 14. Termin zapłaty: do dnia 30 listopada 2022 r. W przypadku dostarczenia nieprawidłowo wypełnionej 

faktury termin może ulec przedłużeniu.  

 

§ 15. Dane do wystawienia faktury: 

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych; ul. Poznańska 118, 87-100 Toruń 

NIP: 879-20-94-184 

http://www.agroshow.pl/
http://www.agroshow.pl/

