REGULAMIN
I WIOSENNEJ WYSTAWY OGRODNICZO - PSZCZELARSKIEJ
BARZKOWICE 28 - 29.04.2018 r.
I.
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem I Wiosennej Wystawy Ogrodniczo – Pszczelarskiej, zwanej dalej Wystawą, jest
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice 2,
NIP: 854-00-16-836, Regon: 001047305, dalej ZODR.
2. Wystawa odbędzie się w dniach 28-29.04.2018 r. w Barzkowicach, na terenie należącym do ZODR.
II.
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem Wystawy może być podmiot prezentujący swoją ofertę związaną z tematyką
Wystawy, zaakceptowaną przez Organizatora, zwany dalej Wystawcą.
2. Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą wszystkich Wystawców, o których mowa w pkt. 1 i
stanowią integralną część Zgłoszenia – Umowy.
3. Warunkiem uczestnictwa w Wystawie jest dostarczenie do Organizatora czytelnie wypełnionej i
podpisanej przez Wystawcę lub upoważnioną przez niego osobę Zgłoszenia – Umowy oraz
uiszczenie opłaty za udział w Wystawie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.04.2018 r.
4. Zgłoszenie – Umowę można dostarczyć do Organizatora osobiście, przesłać listownie za
pośrednictwem poczty, mailowo (zeskanowane podpisane dokumenty) na adres
administracja.barzkowice@home.pl oraz faksem na numer: 91 561 37 91.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
6. Wystawcy zobowiązani są do zapoznania się i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.
7. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania wydanych przez Organizatora poleceń porządkowych.
8. Podnajem lub bezpłatne udostępnienie stoiska przez Wystawców innym podmiotom jest
niedopuszczalne.
III.
Warunki płatności
1. Opłaty za udział w Wystawie należy dokonać przelewem na podane w Zgłoszeniu – Umowie konto
lub wpłacić gotówką w kasie ZODR w Barzkowicach.
2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w Wystawie i udostępnienia stoiska Wystawcy jest uiszczenie
opłaty za udział w Wystawie oraz okazanie Organizatorowi dowodu wpłaty przed wjazdem na teren
Wystawy.
IV.
Rezygnacja z udziału w Wystawie
1. Rezygnacja z udziału w Wystawie wymaga pisemnego zgłoszenia pod rygorem nieważności.
2. Za datę rezygnacji uważa się datę wpływu pisma do Organizatora.
3. Rezygnacja z udziału w Wystawie w terminie krótszym niż 3 dni przed jej rozpoczęciem lub nie
wzięcie udziału w Wystawie bez uprzedniego zgłoszenia, powoduje obowiązek zapłaty l00 % opłaty
wynikającej ze Zgłoszenia – Umowy.
V.
Powierzchnia wystawiennicza i zasady organizacji stoiska
1. Jedynym dysponentem powierzchni wystawienniczej jest ZODR, który wskazuje lokalizację stoiska
Wystawcy.
2. Lokalizacja stoiska Wystawcy wynika z kolejności zgłoszeń i warunków organizacyjnotechnicznych terenu Wystawy.
3. Wystawca zobowiązany jest do przygotowania stoiska do godz. 10.00 w dniu 28.04.2018 r. i do
godz. 9.00 w dniu 29.04.2018 r.
4. Eksponaty nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać przemieszczania się uczestników i publiczności.
5. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania na stoisku wszelkich przepisów bhp, handlowych,
sanitarnych, zdrowotnych, ppoż. i innych.
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6. Wystawca zobowiązany jest zabezpieczyć fachową obsługę stoiska.
7. Stoisko powinno być czynne w godzinach otwarcia Wystawy: w dniu 28.04.2018 r. w godz.
10.00 – 18.00 oraz w dniu 29.04.2018 r. w godz. 9.00 – 17.00.
8. Likwidacja stoiska może nastąpić nie wcześniej niż 29.04.2018 r. po godz. 17.00. Jeżeli Wystawca
potrzebuje więcej czasu na likwidację stoiska, zobowiązany powiadomić o tym Organizatora.
Likwidacja stoiska może być kontynuowana dnia następnego od godz. 7.30.
9. Po zakończeniu Wystawy Wystawca zobowiązany jest pozostawić miejsce po stoisku uprzątnięte.
VI.
Zasady użytkowania samochodów na terenie Wystawy
1. Zabrania się Wystawcom poruszania samochodami w godzinach otwarcia Wystawy.
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.
VII.
Ochrona, ubezpieczenie i odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator zapewnia ochronę terenów wystawowych od godz. 18.00 w dniu 28.04.2018 r. do godz.
9.00 dnia 29.04.2018 r.
2. Organizator nie ubezpiecza i nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wystawcy.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób ani uszkodzenia eksponatów
znajdujących się na terenie Wystawy przed, po i w czasie jej trwania.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu Wystawców,
spowodowane przez osoby trzecie albo z winy poszkodowanego.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności 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. Powyższe dotyczy również okresu po zakończeniu Wystawy w przypadku gdy eksponaty,
urządzenia i inne mienie Wystawcy pozostają na terenie Organizatora.
7. Organizator nie odpowiada za zmianę organizacji Wystawy, jej odwołanie i przerwanie oraz zmiany
warunków organizacyjnych lub finansowych, spowodowane działaniem siły wyższej lub
zarządzeniami władz państwowych.
8. Organizator w przypadkach okoliczności od niego niezależnych zastrzega sobie prawo do
odwołania , skrócenia, przesunięcia lub częściowego zamknięcia Wystawy. W takich przypadkach
Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania.
VIII. Przepisy porządkowe i odpowiedzialność Wystawców
1. Wystawcy zobowiązani są do bieżącego utrzymania czystości i porządku na stoisku.
2. Wystawcy odpowiedzialni są za codzienny nadzór i ochronę stoiska.
3. Wystawcom zaleca się ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej wynikającej uczestnictwa
w Wystawie, jak również do ubezpieczenia eksponatów i mienia, na własny rachunek.
4. Wystawcy ponoszą odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody spowodowane przez nich na
terenie całego Ośrodka, w tym również dokonane przez ich przedstawicieli oraz każdą osobę
zatrudnioną przez nich bezpośrednio lub pośrednio.
5. Wystawcy są zobowiązani do pokrycia kosztów wszystkich szkód i braków powstałych w wyniku
użytkowania stoiska.
6. Wystawcy winni nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu ponoszą
odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz straty Organizatora i osób trzecich.
7. Wystawcy zobowiązani są do natychmiastowego zgłoszenia Organizatorowi powstałej szkody.
IX.
Reklama
1. Wystawca ma prawo do reklamowania wyłącznie na własnym stoisku pod warunkiem, że nie
zakłóca to udziału innych uczestników w Wystawie.
2. Reklama poza stoiskiem Wystawcy wymaga zgody Organizatora i może być realizowana wyłącznie
za jego pośrednictwem.
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X.
Reklamacje
Wszelkie reklamacje Wystawcy powinny być zgłaszane pisemnie do Organizatora w terminie 3 dni od
daty zakończenia Wystawy. Po upływie tego terminu żadne reklamacje nie będą uwzględnione.
XI.
Postanowienia końcowe
1. Z chwilą złożenia Organizatorowi Zgłoszenia - Umowy następuje przyjęcie przez Wystawcę
warunków niniejszego Regulaminu.
2. Przypadki nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie Kodeksu
cywilnego.
3. Sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Organizatora.
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