DOFINANSOWANIE PRZYJAZDU

2014
ZASADY OGÓLNE:
1. Grupa zorganizowana musi liczyć min. 15 osób.
2. Dofinansowanie przyjazdu uzależnione jest od dnia przyjazdu na targi, a wynosić będzie:
a) przyjazd w dniach 18 – 19.01. (czwartek i piątek): 1,50zł netto + VAT (8%) za kilometr
trasy przejazdu do Poznania (czyli w jedną stronę),
b) przyjazd w dniach 20 – 21.01. (sobota i niedziela): 1,00zł netto + VAT (8%) za kilometr
trasy przejazdu do Poznania (czyli w jedną stronę).
3. Bilety dla zgłoszonych grup zorganizowanych są BEZPŁATNE! Jeśli grupa nie zgłosi się w
terminie może uczestniczyć w targach, ale koszt uczestnictwa każdej osoby to 10 zł.
Bilety dla zgłoszonych grup zorganizowanych będą do odbioru w holach wejściowych u
Kierownika na podstawie pełnej listy uczestników w dniu przyjazdu na targi Polagra
Premiery 2018.
4. Autokary grup zorganizowanych parkują bezpłatnie na parkingu MTP przy ul. Matejki na
podstawie karty wjazdowej otrzymanej od MTP po zgłoszeniu i zaakceptowaniu grupy.
5. Grupę należy zgłosić najpóźniej do dnia 12 stycznia 2018 r. (piątek) korzystając z
formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.polagra-premiery.pl w zakładce
Grupy Zorganizowane – dofinansowanie przyjazdu.
W momencie zgłoszenia niezbędne jest podanie miejsca wyjazdu, ilości osób oraz ilości kilometrów dzielących
miejscowość od Poznania, ul. Głogowska 14. Odległości sprawdź na stronie, na której będą one
weryfikowane: www.odleglosci.info. Ze względów organizacyjnych prosimy o możliwie szybkie zgłoszenie
grupy. Ilość miejsc parkingowych jest ograniczona.

6. Po zgłoszeniu i zaakceptowaniu przez MTP grupy, Organizator Grupy otrzyma drogą
elektroniczną (na podany w zgłoszeniu adres e-mail) następujące materiały:
- potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz zadeklarowanej w zgłoszeniu liczby kilometrów
i kwoty dofinansowania,
- listę uczestników – należy ją obowiązkowo uzupełnić o dane uczestników grupy przez
podanie: danych organizatora, miejsca i daty wyjazdu, telefonu kontaktowego do
Organizatora, imion i nazwisk uczestników, informacji o zakresie działalności. Wypełnioną
listę uczestników należy obowiązkowo zabrać ze sobą przyjeżdżając na targi Polagra
Premiery 2018. Lista musi być wypełniona i podpisana przez wszystkich uczestników
wycieczki i posiadać pieczątkę instytucji państwowej w danej miejscowości oraz podpis
Organizatora grupy.
- kartę wjazdu – upoważniającą pojazd do jednorazowego wjazdu i korzystania
bezpłatnie z Parkingu MTP przy ul. Matejki, w zgłoszonym dniu przyjazdu na targi w
godzinach 9.00 - 18.00.
7. Przed przyjazdem na targi listę uczestników należy obowiązkowo podstemplować
w miejscu wyjazdu w Urzędzie Gminy, u Sołtysa, w Szkole lub innej instytucji państwowej.
8. W celu otrzymania dofinansowania Organizator Grupy odbierając bilety zobowiązany
jest zostawić u Kierownika w holu wejściowym następujące dokumenty:
fakturę VAT wystawioną na kwotę dofinansowania wraz z podstemplowaną pełną listą
uczestników. Kwota na fakturze musi być zgodna z kwotą przesłaną w potwierdzeniu przez

MTP, tytuł faktury musi brzmieć „Przewóz grupy na Targi Polagra Premiery 2018”.
Poprawne dokumenty przyjmowane będą u Kierownika w holach wejściowych
w następujących dniach i godzinach:
18.01.2018 r. (czwartek): 11.00 – 13.00
19-21.01.2018 r. (piątek – niedziela): 10.00 – 12.00
9. Wypłaty gotówki: zgłoszone wcześniej wypłaty gotówki następować będą w dniu
przyjazdu grupy na podstawie pozostawionych u Kierownika w holach wejściowych
poprawnych dokumentów (faktura VAT oraz lista uczestników), wypłaty realizowane będą
w miejscu:
Biuro Organizatora Targów – pawilon 7 - kasa MTP - w godzinach:
18.01.2018 r. (czwartek): 15.00 – 16.00
19-21.01.2018 r. (piątek – niedziela): 14.00 – 15.30

10. Przelewy: kwota dofinansowania (1,50zł + VAT 8% albo 1,00zł + VAT 8% za każdy kilometr
trasy) zostanie przelana na wskazane przez Organizatora Grupy w fakturze konto, w
terminie do 30 dni od daty dostarczenia poprawnych dokumentów (faktura VAT oraz pełna
lista uczestników) do Kierownika w holach wejściowych w trakcie trwania targów Polagra
Premiery 2018.

11. Faktura VAT powinna być wystawiona na:
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
NIP: 777-00-00-488
Tytułem: Przewóz grupy na Targi Polagra Premiery 2018

UWAGA! Bez faktury VAT nie możemy udzielić dopłaty!

KONTAKT:
Agata Gajewy
e-mail: grupy2018@mtp.pl
tel / faks. 61 869 25 84

