
 
Regulamin porządkowy 

Targów Ogrodniczych „Jesień” odbywających się w dniach 25-26 września 2021 roku 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Targów w dniach 25-26.09. 2021 r. 

2. Teren imprezy jest własnością Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. 

3. W czasie trwania Targów do przestrzegania regulaminu porządkowego obiektu i imprezy powołana została ochrona i 
służba porządkowa. Pracownik ochrony i służby porządkowej przed przystąpieniem do wykonywania czynności 
służbowych zobowiązany jest użyć zwrotu „służba porządkowa” oraz podać swoje imię i nazwisko. 

4. Służba porządkowa i ochrona ma prawo do: 

 kontrolowania i legitymowania osób podejrzanych o wnoszenie na teren Targów przedmiotów i substancji 
niebezpiecznych dla zdrowia i życia, 

 wzywania osób zakłócających porządek do opuszczenia terenu Targów, a w przypadku odmowy usunięcia siłą, 

 wydawania poleceń mających na celu niedopuszczenie do sytuacji, które mogą zagrozić życiu lub zdrowiu osób 
przebywających na terenie Targów. 

5. Targi są otwarte dla zwiedzających dnia 25 września 2021r. (sobota) w godzinach 9.00 – 17.00, dnia 26 września 2021r. 
(niedziela) w godzinach 9.00 – 17.00. 

6. W czasie trwania imprezy, wystawcy w ramach załatwiania czynności organizacyjnych, mają prawo do przebywania na 
terenie Targów tylko przez okres 3 godzin po zakończeniu zwiedzania, tj. do godz. 20.00. Ten sam przepis stosuje się do 
pojazdów należących do wystawców. 

7. Zabrania się urządzania stoisk bez uprzedniej zgody organizatora. Stoiska postawione bez zgody będą bezwzględnie 
demontowane na koszt ich właścicieli. 

8. Na terenie Targów obowiązują przepisy o ruchu drogowym. W zakresie ruchu pojazdów obowiązuje ograniczenie 
prędkości do 10 km/godz. 

9. Zabrania się wnoszenia na teren Targów broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz przedmiotów zagrażających 
bezpieczeństwu przebywających tam osób. 

10. Zabrania się wnoszenia na teren Tarów napojów alkoholowych, środków odurzających oraz substancji psychotropowych. 

11. Osoby podejrzane o posiadanie przedmiotów i substancji wymienionych w pkt. 9 i 10 niniejszego regulaminu, mogą być 
kontrolowane przez upoważnioną w tym celu ochronę i służbę porządkową, a w razie konieczności zatrzymane i 
przekazane policji. Kontrola musi być przeprowadzona przez co najmniej 2 funkcjonariuszy ochrony lub służby 
porządkowej. 

12. Zabrania się wprowadzania i wnoszenia na tereny targowe zwierząt. 

13. Zabrania się rozwieszania banerów reklamowych na terenie Targów i roznoszenia ulotek bez wcześniejszego uzgodnienia 
z Organizatorem Targów. 

14. W przypadku publicznego wykonywania lub odtwarzania utworów muzycznych i słowno-muzycznych, uczestnik Targów 
zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie zgody organizacji powołanych do zbiorowego zarządzania prawami 
twórców i do zapłaty na ich rzecz wynagrodzenia (tantiem). Uczestnik Targów powinien respektować obowiązujące w 
zakresie ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych, przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej i przepisy 
prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej. 

15. Osoby przebywające na terenie Targów w czasie trwania imprezy i nie przestrzegające przepisów niniejszego regulaminu, 
będą wyprowadzone poza teren Targów przez upoważnione służby porządkowe lub ochronę. 

16. Każdy uczestnik, wchodzący na teren targów, wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w związku z nagrywaniem 
materiałów video oraz fotografowaniem przebiegu imprezy. Uczestnik wyraża zgodę, aby wymienione materiały video 
lub foto były używane przez Organizatora we wszelkich produkcjach, prezentacjach, reklamach, relacjach - 
wewnętrznych i zewnętrznych, bez ograniczeń czasowych i lokalizacyjnych. 

17. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.podr.pl oraz podany do wiadomości w formie tablic informacyjnych 
przy każdym wejściu na teren Targów. 

 


