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KARTA  UCZESTNICTWA 

w  OGÓLNOPOLSKIEJ WYSTAWIE KRÓLIKÓW 

w  BOGUCHWALE   

w dniach 30 września - 1 października 2017 r. 

 

(Prosimy o czytelne wypełnienie) 
 
          

Imię i nazwisko Wystawcy zwierząt: …………………………………………………………………………... 
 

Miejsce zamieszkania: ………………….………………………………………………………………………... 
 

Nr domu …………………  kod pocztowy …..…………………….  poczta …................................................... 
 

gmina ……………………………..    powiat …………………………………..  wojew. …………………….... 
 

nr PESEL                                                                                 
 
nr NIP   
 
 

Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………… 

 

telefon  (stacjonarny i komórkowy): …………………………………………………………………… 

 

adres e-mail : …………………………………………………………………………………………… 

 

Nazwa banku i nr konta bankowego: ………………………………………………………………….. 
 
                          

 
Nazwa i adres Urzędu Skarbowego: …………………………………………………………………... 
 

 
Deklaruję udział w Wystawie następujących gatunków zwierząt: 
 
Króliki, rasa ……………………………………………………. …………liczba szt. ………….. 
 
Króliki, rasa ……………………………………………………. …………liczba szt. ………….. 
 
Króliki, rasa ……………………………………………………. …………liczba szt. ………….. 
 
Króliki, rasa ……………………………………………………. …………liczba szt. ………….. 
 
Króliki, rasa ……………………………………………………. …………liczba szt. ………….. 
 
Króliki, rasa ……………………………………………………. …………liczba szt. ………….. 
 
Króliki, rasa ……………………………………………………. …………liczba szt. ………….. 
 
Numer siedziby stada: …………………………………………………………….…………………… 
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Potwierdzam odbiór Regulaminu Ogólnopolskiej Wystaw Królików w Boguchwale, oraz 
oświadczam, że zapoznałem/am się z jego postanowieniami i wyrażam zgodę na udział  
w Wystawie na warunkach określonych w tym Regulaminie. 
 

 

 

…………………………………………………… 

czytelny podpis Wystawcy 

 

Podpis na karcie zgłoszeniowej jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

PODR w Boguchwale w dokumentacji dotyczącej organizacji Ogólnopolskiej Wystawy Królików – 

ustawa z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr  101, poz.926, z 

późniejszymi zmianami). 

 

 

Organizator Wystawy prosi o dokładne i czytelne wypełnienie niniejszej karty zgłoszeniowej oraz 

przesłanie jej do dnia  20 września 2017 r. (termin ostateczny) na adres: 
 

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

ul. Tkaczowa 146  

36-040 Boguchwała 

lub elektronicznie : 

 boguchwala@podrb.pl 

 

Rezerwuję:   dotyczy tylko wystawcy!  
(właściwe podkreślić) 

 odpłatność: 30 - zł 
                        nocleg 30.09/1.10                     tak        nie 
 
 wyżywienie bezpłatnie:  
                        obiad        30 września              tak        nie
  
                         
                        kolacja      30 września             tak        nie  
 
      
                       śniadanie 1 października           tak        nie
  
 
                        obiad       1 października           tak        nie 
                      

Rezerwuję: dla osób towarzyszących 
(podać liczbę osób) 

odpłatność: 50 - zł        
                                       nocleg     30.09/1.10     .…….... 
                                                                                           (podać liczbę osób) 
 

wyżywienie odpłatnie 
                  obiad        30 września             cena 20 zł   …….. 
                                                                                            (podać liczbę osób) 
                   
                  kolacja     30 września              cena 20 zł   …….. 
                                                                                             (podać liczbę osób) 
 
                  śniadanie 1 października          cena  15 zł  .…..... 
                                                                                            (podać liczbę osób) 
  
                   obiad        1 października         cena  20 zł  ……..   
                                                                                             (podać liczbę osób) 
 


