
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W POKAZACH POLOWYCH ONLINE

Miejsce pokazów – Moto-Park - Ułęż, – woj. lubelskie, powiat Ryki

nr NIP

e-mail wwwfax 

87-100 Toruń, ul. Poznańska 118
tel. +48 (56) 651 47 40, 623 31 25, fax +48 (56) 651 47 44 

e-mail biuro@pigmiur.pl, www.agroshow.pl

POLSKA IZBA GOSPODARCZA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH

ORGANIZATOR WYSTAWY 

PEŁNA NAZWA WYSTAWCY

telefon

poczta

nazwa organu rejestracyjnego nr rejestru

ulica, nr domu/lokalu miejscowość kod pocztowy

imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za udział w pokazach stanowisko

bezpośredni telefon bezpośredni e-mail

ADRES NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:

Termin zgłoszenia do 23 kwietnia 2021 r.
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Bez pieczęci i podpisów zgłoszenie jest nieważne. Do zgłoszenia należy dołączyć wypis z rejestru.

data                                         /date pieczęć firmowa                               /company's stamp  pieczęć imienna i podpis/y/stamp and signature(s)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Regulaminu Pokazów, zobowiązujemy się stosować do ich postanowień oraz, że wyrażamy zgodę na to, 
aby Regulamin stanowił integralną część umowy wiążącej nas z Organizatorem. Wyrażamy zgodę na publikację informacji zawartych w zgłoszeniu w 
materiałach z pokazów oraz na wykorzystywanie przez Organizatora do celów marketingowych i promocyjnych zdjęć, filmów itp. z pokazów, a także na 
otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną. Zobowiązujemy się do wniesienia stosownych opłat po otrzymaniu od Organizatora 
faktury pro-forma w terminie wyznaczonym  w fakturze pro-forma. Podpisujący niniejsze zgłoszenie oświadczają, że formularze zgłoszeniowe 
zostały podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z odpowiedniego rejestru lub na podstawie udzielonego  pełnomocnictwa.

Pokazy odbędą się bez udziału publiczności, jednego dnia. Podczas pokazów nagrane będą filmy, które zostaną wyemitowany na kanałach społecznościowych 
Organizatora. Pokazy odbędą się w dwóch częściach. Pierwsza część będzie obejmowała pokaz kosiarek oraz przetrząsaczy. W drugiej części 
zaprezentowane zostaną: prasy zwijające i praso-owijarki, przyczepy zbierające oraz sieczkarnie polowe. Na podstawie zgłoszonych rodzajów 
maszyn i ich liczby zostanie ustalona ostateczna formuła pokazu. Zgłoszenie nie jest równoważne z przyjęciem maszyny do pokazu.

Cena: 2500 PLN+VAT za każdą maszynę lub zestaw

Cena obejmuje:
l nagranie głównego pokazu maszyn wraz z komentarzem prowadzących, przygotowanym na podstawie opisu dostarczonego przez Uczestnika,
l indywidualne nagranie prezentowanych przez Uczestnika maszyn wraz z wywiadem z przedstawicielem firmy,
l emisję nagrań z pokazów w kanałach społecznościowych Organizatora,
l możliwość emisji materiałów w kanałach medialnych Uczestnika.

Producent Rodzaj/Typ Szer. rob.[m]

1. Nazwa,marka i typ maszyny 2. Uczestnik - pełna nazwa firmy 3. . . Podstawowe dane techniczne i eksploatacyjne maszyny (np. szerokość robocza lub szerokość 
podbieracza, pojemność skrzyni ładunkowej, średnica i szerokość bel, zalecana prędkość robocza, wydajność eksploatacyjna). 4. Najważniejsze, oryginalne 
rozwiązania konstrukcyjne maszyny, wyróżniające ją od innych podobnych rozwiązań obecnych na rynku (podać w punktach). 
Wraz z opisem maszyny można dostarczyć krótki opis współpracującego ciągnika.

Do każdej maszyny Uczestnik wraz z niniejszym zgłoszeniem dostarcza jej opis mieszczący się na jednej stronie A4,na adres katalog@pigmiur.pl. Zgłoszenia 
bez opisu maszyn nie będą uwzględniane.

Inne maszyny należąca do linii 
technologicznej zbioru zielonek 
na zakiszanie

Kosiarka

Prasa zwijająca

Praso-owijarka

Przyczepa zbierająca

Sieczkarnia zbierająca

Maszyna
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WZÓR OPISU MASZYNY

Przerzetrząsacz

ZGŁASZAMY niżej wymieniony sprzęt na pokazy pracy maszyn

POKAZY MASZYN

DANE UCZESTNIKA (PODSTAWA DO FAKTURY VAT)
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