
 

  
 

 
DLG AgroFood sp. z o.o. 
ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań POLAND tel.: +48 61/ 639 01 17,18 
fax: 61/ 858 48 48, e-mail: agrofood@dlg-pl.pl, www.opolagra.pl 
 

Bank: PEKAO S.A. I O/POZNAŃ,   

wystawcy krajowi: 21 1240 1747 1111 0010 0700 2525  
foreign exhibitors: PL 41 1240 1747 1978 0010 0878 8332  
SWIFT: PKOPPLPW  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

APPLICATION FORM                        
 
WYPOŻYCZENIE NAMIOTU                        
TENT RENT 

 
 
 
 
 
 

NAZWA FIRMY (WYSTAWCY)/ EXHIBITOR’S COMPANY NAME PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ/ 
SIGNATURE OF AN AUTHORIZED PERSON 

 
 
 

 

 

 
 
Zamawiamy następujący namiot / We order the following type of tent: 

 

Diameter (średnica) 
Powierzchnia m2 

Area m2 
Ilość w szt. /  

Quantity  
Cena netto za szt. ** 
Net price per item  

 

Namiot TYP ATHENA 3x3m (bez podłogi) 
tent ATHENA 3x3m without floor* 
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 700 PLN 

 

Namiot TYP ATHENA 4x4m (bez podłogi) 
tent ATHENA 4x4m without floor* 

 

16 
 

 1 000 PLN 

 

Namiot TYP ATHENA 4x4m (z podłogą) 
tent ATHENA 4x4m with floor* 
 

16 
 

 1 500 PLN 

 

Namiot TYP ATHENA 5x5m (bez podłogi) 
tent ATHENA 5x5m without floor* 
 

25  1 100 PLN 

 

Namiot TYP ATHENA 5x5m (z podłogą) 
tent ATHENA 5x5m with floor* 
 

25  1 600 PLN  

 

Namiot TYP ATHENA 5x10m (bez podłogi) 
tent ATHENA 5x10m without floor* 
 

50  2 000 PLN 

 

Namiot TYP ATHENA 5x10m (z podłogą) 
tent ATHENA 5x10m with floor* 
 

50  3 100 PLN  

 
 

 

 
 
Proszę podać preferowany dzień i godzinę odbioru namiotu/                      Namiot powinien mieć otwarte/ Tent should have open 

Preferred date and time of receipt of the tent  
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                       otwarty tylko front/                      otwarte 2 ściany/                                  otwarte 3 ściany/ 
                                                                                                                                                                                                                                       only front open                               2 walls open                                        3 walls open 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

*Namiot jest standardowo wyposażony w: konstrukcję aluminiową i 
poszycie plandekowe w kolorze białym 

*Tent comes standard with: aluminum construction and white trim covering 

**Cena wynajmu zawiera montaż i demontaż namiotu. ** The price includes installation and removal of the tent. 
Ilość namiotów jest ograniczona. Przed zamówieniem radzimy 
dowiedzieć się, czy wybrany namiot jest dostępny.  

Number of tents is limited. Before ordering we advise you to ask if the selected 
tent is available. 

UWAGA: Pod zamawiany namiot należy również zamówić 
powierzchnię 
http://www.opolagra.pl/formularze_powierzchnia/ 

 

ATTENTNION: Additionaly one needs to rent space for the tent 
http://www.opolagra.pl/formularze_powierzchnia/ 

 

Uwaga: warunkiem udostępnienia powierzchni wysta-
wienniczej jest okazanie organizatorom dowodu wpłaty 
(kopia przelewu potwierdzona przez bank, etc.) oraz 
uregulowanie zaległych płatności wynikających  

z uczestnictwa w poprzednich edycjach wystawy.   
Note: The Contract becomes effective after it has been 
registered by the Organiser and 100% of the Contract  

price has been paid. Payment is considered effective  
after transfer of all money due to the Operator’s account. 

 

Miejsce, data, pieczęć firmy /  

Place, date, company stamp 

 Osoby upoważnione (Podpis i pieczęć) /  

Authorised persons  (Signature and stamp) 

  

Bez pieczęci i podpisów zgłoszenie jest nieważne / Applications without stamps and signatures will not be considered. 
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dzień/day……………………….…………godz./hour…………...………… 

mailto:agrofood@dlg-pl.pl
http://www.opolagra.p/
http://www.opolagra.pl/formularze_powierzchnia/
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