
 

 

TARGI POLAGRA PREMIERY 2020 

17-19.01.2020 r. 

 

1. Organizatorem dofinansowania jest spółka pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie 

sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-734 Poznań, ul. Głogowska 14, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000202703, akta 

rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda 

w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, oraz rejestru 

czynnych podatników VAT – NIP 777-00-00- 488, kapitał zakładowy – 42.310.200,00 PLN. 

 

Grupa zorganizowana na targi Polagra Premiery, odbywające się w Poznaniu 

(ul. Głogowska 14) w dniach 17-19 stycznia 2020 r. musi liczyć min. 15 osób dorosłych. 

 

2. Dofinansowanie przyjazdu przyznawane jest w jednym z dwóch wariantów: 

a) 700,00 (siedemset) zł netto jeśli grupa przejeżdża jednym pojazdem - autokarem 

do 100 km włącznie od miejsca wyjazdu do terenu Międzynarodowych Targów 

Poznańskich zlokalizowanych przy ul. Głogowskiej 14 w Poznaniu po najkrótszej 

możliwej trasie wg. Mapy Google; 

b) 900,00 (dziewięćset) zł netto jeśli grupa przejeżdża jednym pojazdem - autokarem 

powyżej 100 km od miejsca wyjazdu do terenu Międzynarodowych Targów 

Poznańskich zlokalizowanych przy ul. Głogowskiej 14 w Poznaniu po najkrótszej 

możliwej trasie wg. Mapy Google. 

 

Dofinansowanie mogą otrzymać jedynie grupy zgłoszone do dnia 10 stycznia 2020 r. 

(piątek) włącznie, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej 

www.polagra-premiery.pl w zakładce Grupy Zorganizowane – dofinansowanie przyjazdu, 

pod warunkiem wcześniejszego nie wyczerpania liczby zgłoszeń. 

W momencie zgłoszenia niezbędne jest podanie danych Organizatora Grupy (imię i nazwisko, adres 

e-mail), miejsca wyjazdu, liczby osób oraz liczby kilometrów dzielących miejsce wyjazdu od terenu 

Międzynarodowych Targów Poznańskich zlokalizowanych przy ul. Głogowskiej 14 w Poznaniu, 

ustalonej zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej. Ze względów organizacyjnych prosimy 

o możliwie szybkie zgłoszenie grupy. Liczba zgłoszeń jest ograniczona. 

 

3. Po dokonaniu zgłoszenia i jego zaakceptowaniu przez MTP, Organizator Grupy otrzyma 

drogą elektroniczną (na podany w zgłoszeniu adres e-mail) następujące materiały: 

 

a) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz przyznanej kwoty dofinansowania, 

wskazujące jednocześnie dzień przyjazdu grupy na targi Polagra Premiery; 

b) kartę wjazdu – upoważniającą pojazd do jednorazowego wjazdu i korzystania 

bezpłatnie z Parkingu MTP przy ul. Matejki, w dniu przyjazdu na targi Polagra 

Premiery w godzinach otwarcia targów dla publiczności; 

 

DOFINANSOWANIE PRZYJAZDU 



4. Bilety wstępu na targi Polagra Premiery dla grup, których zgłoszenia zostały przyjęte przez 

MTP są BEZPŁATNE! Jeśli grupa nie przyjedzie na targi Polagra Premiery w dniu podanym 

w wysłanym przez MTP potwierdzeniu może ona uczestniczyć w targach, po zakupie 

biletów w cenie 10 zł brutto od osoby, jak również nie przysługuje jej w takim przypadku 

możliwość korzystania z bezpłatnego parkingu oraz kwota dofinansowania. 

By odebrać bezpłatne bilety dla grupy zorganizowanej należy zgłosić się w dniu podanym 

w wysłanym przez MTP potwierdzeniu wraz z grupą do wyznaczonego Opiekuna klienta 

znajdującego się w Wejściu Zachodnim na terenie Międzynarodowych Targów 

Poznańskich. Opiekunowi klienta należy przekazać do weryfikacji wydrukowane 

potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia grupy, przesłane przez MTP. Po weryfikacji dokumentu 

potwierdzającego zgłoszenie grupy, Opiekun klienta wyda bezpłatne zaproszenia do 

zwiedzania targów Polagra Premiery. 

 

Autokary grup zorganizowanych parkują bezpłatnie na parkingu MTP przy ul. Matejki 

na podstawie karty wjazdowej otrzymanej od MTP po zgłoszeniu i zaakceptowaniu grupy 

jedynie w dniu podanym w wysłanym przez MTP potwierdzeniu. 

 

5. Wypłaty dofinansowania w wysokości wskazanej w wysłanym przez MTP potwierdzeniu 

realizowane będą w Biurze Organizatora Targów – pawilon 7 - kasa MTP - w godzinach 

otwarcia targów dla publiczności. 

 

Dofinansowania prowadzone będą wyłącznie w formie wypłaty gotówki!  

Podstawą do wypłaty jest wydrukowane i zweryfikowane przez Opiekuna klienta 

potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz dokumenty wskazane poniżej. 

 

Przed wypłatą kwoty dofinansowania Organizator Grupy zobowiązany jest podpisać 

przygotowaną umowę zlecenia, rachunek oraz formularz zgłoszenia do ZUS lub dostarczyć 

fakturę VAT. Nie złożenie kompletu wskazanych dokumentów jest jednoznaczne z 

rezygnacją grupy z przyznanego przez MTP dofinansowania. 

Wypłacana będzie kwota podana w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia!  

 

Faktura VAT powinna być wystawiona na: 

 

World Trade Center Poznań Sp. z o. o. 

ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań 

NIP: 779-19-66-026 

 

Tytułem: Przewóz grupy na Targi Polagra Premiery 2020 

  

 

 

 

KONTAKT:  

Jeremiasz Karp 

e-mail:jeremiasz.karp@grupamtp.pl 

tel / faks. 61 869 21 54 


