
DNI SIEDLEC - XXVI MIĘDZYNARODOWE DNI Z DORADZTWEM ROLNICZYM 
- XV REGIONALNA WYSTAWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH,  

Siedlce, 7-8 września 2019 r. 
Zachęcamy firmy do sponsorowania nagród dla uczestników konkursów:    

„Poznajemy smaki mazowieckiej spiżarni”, „Pyszności z ekologicznego ogródka” oraz 
Wystawców Drobnego Inwentarza 

OFERTA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ SPONSORA NAGRÓD W KONKURSACH  

XXVI Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym, Siedlce, 7-8 września 2019 r. 
1) Możliwość wręczania nagrody na scenie głównej XXVI Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym; 

2) Uroczyste podziękowanie na scenie podczas XXVI Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym  
oraz podziękowanie w materiałach powystawowych; 

3) Inne świadczenia po wcześniejszych uzgodnieniach. 
• Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.  

DEKLARACJA SPONSORA NAGRÓD W KONKURSACH  

Samodzielny zakup nagrody; 

Przekazanie środków pieniężnych (stawki od 300,00 PLN + VAT). 

      (proszę zaznaczyć) 

DANE FIRMY DO WYSTAWIENIA FAKTURY (dotyczy przekazania środków pieniężnych):  

Nazwa własna firmy – instytucji/imię i nazwisko  

..................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

ulica .................................................................  nr ...................................  miejscowość ............................................................... 

kod pocztowy .......................................................   poczta  .......................................................................................................... 

telefon  ....................................................................... fax  .....................................................  NIP ............................................. 

e-mail................................................................................................................www ...................................................................  

Adres na który ma zostać wysłana faktura  
 
ulica .........................................................................................  nr ...................  miejscowość ......................................................  
 
 kod pocztowy ..........................................................   poczta .........................................................................................................  

 
Przeznaczenie nagrody: Nazwa sponsorowanego konkursu (nieobowiązkowo)  
 
.................................................................................................................................................................................................... 
Forma sponsoringu: * samodzielny zakup nagrody....................................................................................(podać rodzaj nagrody) 

kwota środków pieniężnych............................................................................................................................................................ 
 
Imię i nazwisko osoby do kontaktu ….................................................................................................................  
 
telefon  ..........................................................................................e-mail  ..................................................................................... 
 

 

………..……………………………………………………  
            (Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej)  

 
Powyższą deklarację prosimy przesłać do 31 lipca 2019 r. na adres:  
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie  
Oddział Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce 
z dopiskiem SPONSOR NAGRÓD XXVI MDzDR Siedlce’2019 
e-mail: anna.oledzka@modr.mazowsze.pl 
 

 

 

mailto:anna.oledzka@modr.mazowsze.pl
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