REGULAMIN DLA ZWIEDZAJĄCYCH
XXX BARZKOWICKIE TARGI ROLNE
AGRO POMERANIA 2017
1. Organizatorem Targów jest Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Zwiedzających Barzkowickie Targi Rolne Agro Pomerania.
3. Zwiedzający mogą przebywać na terenach targowych w dniach:
§ 8.09.2017 r. w godz. 9.00–18.00
§ 9.09.2017 r. w godz. 9.00–18.00
§ 10.09.2017 r. w godz. 9.00–17.00
4. Zabronione jest prowadzenie przez Zwiedzających jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, agitacyjnych itp., jak również działań niezgodnych
z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Na terenach targowych obowiązuje zakaz:
§ Wnoszenia alkoholu i spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych,
§ Wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych
substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe,
uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób,
§ Wnoszenia, sprzedaży i zażywania środków odurzających,
§ Zakłócania porządku publicznego,
§ Zanieczyszczania terenu,
§ Niszczenia infrastruktury targowej, w tym zabudowy stoisk lub konstrukcji reklamowych.
6. Zwiedzający są zobowiązani do:
§ Respektowania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu,
§ Wykonywania poleceń wydawanych przez służby porządkowe,
§ Przestrzegania zakazu ruchu pojazdami mechanicznymi,
§ Usuwania wygenerowanych przez siebie odpadów poprzez wrzucanie ich do przeznaczonych do tego pojemników.
7. Dzieci w wieku do lat 13 mogą przebywać na terenach targowych tylko pod opieką osób
dorosłych (rodziców, opiekunów).
8. ZODR w Barzkowicach nie ponosi odpowiedzialności za szkody na Zwiedzających spowodowane przez osoby trzecie, z winy samych poszkodowanych lub siłą wyższą (np. pożarem,
eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą).
9. ZODR w Barzkowicach nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Zwiedzających
spowodowane siłą wyższą (np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem
wodą), przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.
10. Zwiedzający jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia przez siebie wnoszonego na tereny
targowe przed ewentualnymi szkodami lub utratą, na własny koszt i ryzyko.
11. O wystąpieniu szkody w mieniu lub na osobie Zwiedzającego należy powiadomić Biuro
Targowe oraz Policję (której patrole znajdują się na terenach targowych).
12. Zwiedzający ponosi odpowiedzialność materialną za spowodowanie lub wyrządzenie szkód
w mieniu Organizatora lub innych uczestników Targów.
13. Wstęp na tereny Targów w czasie imprezy oznacza akceptację przez Zwiedzającego niniejszego
Regulaminu, a także zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.
14. Regulamin Targów jest dostępny na stronie internetowej ZODR www.zodr.pl oraz na tablicach
informacyjnych zlokalizowanych na terenie targów.

