
Prosimy o wypełnianie umowy drukowanymi literami lub komputerowo.

Targi Woyciechowskie

UMOWA OBUSTRONNA PROMOCJA Nr …………
zawarta w dniu …………………..2020 r. w Nowosiółkach,

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 – właściciel,
zwanym w dalszej części umowy ORGANIZATOREM,
a
(Nazwa gospodarstwa i adres gospodarstwa
)...............................................................................................
ul. .............................................. kod .................... miejscowość........................................................
tel./fax ........................................................, e-mail:…………………………………
NIP: …………..…………, 
osoba odpowiedzialna za stoisko ..........................................................................................................
reprezentowaną przez: ……………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy UCZESTNIKIEM-ROLNIKIEM,

o następującej treści:
§ 1

1. Umowa określa zasady wynajmu przez Organizatora na rzecz Uczestnika-Rolnika powierzchni 
przeznaczonej na organizację stoiska podczas Targów Woyciechowskich, zwanych dalej Targami, 
które odbędą się w dniach 19-20 września 2020 r. w Poturzynie oraz określa zasady uczestnictwa w 
Targach.

2. Uczestnik zobowiązuje się do postawienia stoiska oznaczonego nazwą gospodarstwa o 
wymiarach min. 6 m2 (przy zachowaniu głębokości 3m). Na stoisko Uczestnik-rolnik może 
sprzedawać produkty wytworzone w swoim gospodarstwie.

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

3. Udział w Targach polega na obustronnej promocji Organizatora i Uczestnika-Rolnika.
4. Umowa zostaje zawarta na okres od 18 do 21 września 2020 r.

§ 2

1. Uczestnik-rolnik 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 Targów 
Woyciechowskich 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.

§ 3

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.

§ 4

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

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

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Targów Woyciechowskich 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


