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I. Organizator  

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu  
ul. 3-go Maja 44, 76-200 Słupsk 

 miejsce imprezy – Park Wodny Trzy Fale Słupsk ul. Grunwaldzka 8A 

II. Postanowienia ogólne  
1) Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą uczestników Targów Ogrodniczych (zwanych 

dalej: Wystawcami), organizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Lubaniu (zwanego dalej: Organizatorem).  

2) Organizacja imprezy została dostosowana do § 28 ust. 34 i  Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 5 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021  poz. 1013 ze 
zm.) oraz „Wytycznych dla organizatorów targów w trakcie epidemii  COVID-19 w 
Polsce”, wydanych przez Ministerstwo Rozwoju  z Głównym Inspektorem Sanitarnym. 

3) Wystawcy zobowiązują się do zapoznania się i stosowania wymogów niniejszego 
Regulaminu.  

4) Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania wydanych przez Organizatora poleceń 
porządkowych. 

III. Warunki uczestnictwa  
1) Warunkiem uczestnictwa w Targach jest dostarczenie do organizatora wypisanej i 

podpisanej karty zgłoszenia, stanowiącej Umowę-Zgłoszenia. 
2) Karta zgłoszenia powinna zostać dostarczona w nieprzekraczalnym terminie do dnia  

28 kwietnia br. 
3) Warunkiem udostępnienia stoiska wystawcy jest dokonanie wpłaty należności za udział w 

Targach. 
4) Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP obowiązujących na 

terenach wystawowych. Wszelkie prace i podłączenia elektryczne muszą być uzgodnione 
z Organizatorem, który zapewnia pomoc elektryka. 

5) Każdy wystawca, wystawiający się na terenie targów, wyraża zgodę na wykorzystanie 
wizerunku w związku z nagrywaniem materiałów video oraz fotografowaniem przebiegu 
imprezy. Wystawca 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. 

IV. Warunki płatności 
1) Opłaty należy dokonać przelewem na podane w Karcie Zgłoszenia konto lub wpłacić w 

kasie Ośrodka. 
2) Dowód wpłaty należy okazać Organizatorom przed wjazdem na teren Targów. 
3) Przy wyznaczaniu stoisk wystawienniczych zgłoszenie udziału nieopłacone do 

dnia 12-05-2022 r.  będzie brane pod uwagę w dalszej kolejności. 
V. Rezygnacja z udziału w Targach 
1) Rezygnacja z udziału w Targach wymaga pisemnego zgłoszenia pod rygorem 

nieważności.  
2) Za datę odwołania uczestnictwa uważa się datę wpływu pisma do Organizatora.  
3) Rezygnacja z udziału w terminie krótszym niż 3 dni od daty rozpoczęcia lub nie 

zgłoszenie się na Targi bez uprzedniego zgłoszenia powoduje obowiązek zapłaty l00% 
wartości wynikającej z Umowy-Zgłoszenia. 

VI. Wynajem stoiska podwystawcy 
Wynajęte stoisko jest przeznaczone wyłącznie dla Wystawcy, który zgłosił swój udział na 
podstawie Umowy - Zgłoszenia. 
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VII. Zasady zabudowy i ekspozycji stoiska 
1) Lokalizacja stoiska Wystawcy wynika z kolejności zgłoszeń, warunków organizacyjno-

technicznych terenu Targów, projektu zagospodarowania powierzchni wystawienniczej i 
ewentualnych życzeń Wystawcy realizowanych w miarę możliwości Organizatora.  

2) Wystawca zobowiązany jest do przygotowania stoiska do godz. 1000 w pierwszym dniu 
rozpoczęcia i do godz. 900 w drugim dniu Targów. 

3) Eksponaty nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać przemieszczania się uczestników i 
publiczności. 

4) Wszelkie szkody i braki powstałe w wyniku użytkowania stoiska pokrywa Wystawca.  
5) Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania na stoisku wszelkich przepisów bhp 

handlowych, sanitarnych, zdrowotnych, ppoż., innych. 
6) Wystawca zobowiązany jest zabezpieczyć fachową obsługę stoiska. 
7) Stoisko czynne jest w godz. 1000 – 1700 w pierwszym dniu oraz w godz. 900 – 1600 w 

drugim dniu Targów. 
8) Likwidacja stoiska może nastąpić nie wcześniej niż ostatniego dnia Targów po godz. 

1600, nie później jednak niż do godziny 2000. Jeżeli Wystawca potrzebuje więcej czasu na 
likwidację stoiska, zobowiązany powiadomić o tym Organizatora. Likwidacja stoiska 
może być kontynuowana dnia następnego od godz. 700 

9) Po zakończeniu Targów Wystawca zobowiązany jest pozostawić stoisko uprzątnięte. 
VIII. Zasady użytkowania samochodów na terenie Targów 
1) Zabrania się Wystawcom poruszania samochodami w godzinach otwarcia targów.  
2) Parkowanie samochodów może odbywać się w miejscach wyznaczonych przez 

Organizatora. 
3) Wszystkie pojazdy po rozstawieniu stoiska obowiązkowo muszą zostać 

odprowadzone na wyznaczone przez organizatora miejsca parkingowe. 
IX. Ubezpieczenie, ochrona i odpowiedzialność Organizatora 
1) Organizator ubezpiecza imprezę - posiada polisę OC na czas trwania Targów. 
2) Organizator nie ubezpiecza i nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wystawcy.  
3) Za codzienny nadzór i ochronę stoiska odpowiedzialny jest Wystawca. 
4) Organizator zapewnia ochronę terenów targowych w porze nocnej z piątku na sobotę i 

soboty na niedzielę od godz. 2000 do 600. 
5) Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem i innymi 

zdarzeniami losowymi: wichurą, uderzeniem pioruna, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą 
w dostawie prądu, oraz przyczynami niezależnymi od Organizatora. 

6) Organizator nie odpowiada za zmianę organizacji Targów, ich odwołanie i przerwanie 
oraz zmiany warunków organizacyjnych lub finansowych, spowodowane działaniem siły 
wyższej lub zarządzeniami władz państwowych. 

7) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu Wystawców, 
spowodowane przez osoby trzecie albo z winy poszkodowanego.  

X. Przepisy porządkowe i odpowiedzialność wystawców  
1) Wystawcy zaleca się ubezpieczenie mienia na własny rachunek. 
2) Wystawcy ponoszą odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody spowodowane przez 

nich na terenie placu wystawowego, dokonane przez ich przedstawicieli oraz każdą 
osobę zatrudnioną przez nich bezpośrednio lub pośrednio. 

3) Wystawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów wszystkich szkód i braków powstałych 
w wyniku użytkowania stoiska i nieprzestrzegania regulaminu. 

XI. Reklamacje  
1) Wszelkie reklamacje Wystawcy powinny być zgłaszane pisemnie do Organizatora w 

czasie trwania Targów. 
2) Po zakończeniu Targów żadne reklamacje nie będą uwzględnione. 
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XII. Postanowienia końcowe 
1) Z chwilą złożenia przez Wystawcę Organizatorowi Targów Karty Zgłoszenia następuje 

przyjęcie warunków niniejszego regulaminu. 
2) W stosunkach prawnych pomiędzy Wystawcą a Organizatorem mają zastosowanie 

przepisy kodeksu cywilnego. 
3) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż: 
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Lubaniu z siedzibą w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy 
Barkoczyn, 
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@podr.pl 
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  przeprowadzenia, 
udokumentowania i rozliczenia targów - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b/c ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 
- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o 
uzasadniony interes realizowany przez administratora  
- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia ,ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia 
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 
formie profilowania. 
- Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu organizacji, przeprowadzenia, 
udokumentowania i rozliczenia targów. 

 


