REGULAMIN
I WIOSENNEJ WYSTAWY OGRODNICZO-PSZCZELARSKIEJ
BARZKOWICE 28 – 29.04.2018 r.

DLA GASTRONOMII I HANDLU
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.
3. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy o udział w Wystawie i obowiązuje wszystkich
Wystawców prowadzących działalność gastronomiczną i handlową.
II.
Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem udziału w Wystawie jest zawarcie z Organizatorem umowy oraz wpłacenie opłaty za udział
w Wystawie, w terminie wskazanym w umowie.
2. Do umowy Wystawca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest dołączyć aktualny odpis z
Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG).
3. W przypadku reprezentowania Wystawcy przez pełnomocnika, do umowy należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji.
4. Na każde stoisko Wystawca jest zobowiązany do zawarcia odrębnej umowy.
5. Zgłoszenia uczestnictwa będą przyjmowane przez Organizatora w miarę dostępności powierzchni
wystawienniczej.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy bez podania przyczyny.
7. 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 umowie konto lub wpłacić
gotówką w kasie ZODR w Barzkowicach.
2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w Wystawie i udostępnienia stoiska 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
z umowy.
V.
Powierzchnia wystawiennicza i zasady organizacji stoiska
1. Jedynym dysponentem powierzchni wystawienniczej jest ZODR, który wskazuje lokalizację stoiska.
2. Lokalizacja stoiska Wystawcy wynika z warunków organizacyjno - technicznych terenu Wystawy.
3. Montażu, zabudowy oraz demontażu stoiska dokonuje we własnym zakresie Wystawca, na swój koszt i
ryzyko.
4. Transport, przeładunek, zaopatrzenie w towary są wykonywane przez Wystawcę i odbywają się na jego
koszt i ryzyko.
5. 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.
6. Eksponaty nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać przemieszczania się uczestników i publiczności.
7. Wystawca zobowiązany jest zabezpieczyć fachową obsługę stoiska.
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8. Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na swoich stoiskach dostatecznej ilości pojemników na
śmieci oraz nie dopuszczenie do ich przepełnienia.
9. Za bieżące utrzymanie czystości i porządku na stoisku odpowiada Wystawca.
10. Wystawca zobowiązany jest na każdym stoisku posiadać do wglądu komplet dokumentów
zgłoszeniowych m.in. umowę i dowód wpłaty za udział w Wystawie oraz zobowiązany jest posiadać
wszelkie wymagane dokumenty uprawniające go do prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
11. Wystawcy prowadzący działalność gastronomiczną są zobowiązani w trakcie Wystawy posiadać
zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji
Sanitarnej lub decyzję o zatwierdzeniu zakładu wydaną przez właściwego miejscowo państwowego
inspektora sanitarnego oraz zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów produkujących lub
wprowadzających na rynek produkty pochodzenia zwierzęcego, prowadzonego przez właściwego
miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.
12. Obsługa stoisk gastronomicznych zobowiązana jest posiadać aktualne książeczki zdrowia.
13. 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.
14. 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.
15. 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 mienia Wystawcy
znajdującego 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.
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 z 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.
8. Wystawcy są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania wszelkich przepisów, w tym sanitarnych,
BHP, przeciwpożarowych, administracyjnych oraz wewnętrznych przepisów porządkowych
Organizatora.
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9. Wystawcy od momentu objęcia wynajętego stoiska, do chwili jego opuszczenia są bezwzględnie
zobowiązani do wykonywania poleceń służb bezpieczeństwa tzn. Policji, Straży Pożarnej oraz służb
Organizatora działających w czasie Wystawy.
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.
X.
Reklamacje
1. 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.
2. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty ich
doręczenia Organizatorowi. Organizator powiadomi Wystawcę na piśmie o sposobie załatwienia
reklamacji.
XI.
Postanowienia końcowe
1. Z chwilą podpisania umowy przez Wystawcę następuje przyjęcie 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.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, przełożenia terminu lub częściowego
zamknięcia Wystawy w przypadku zaistnienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi
odpowiedzialności, w tym wskutek działania siły wyższej, w szczególności pożaru, wichury, zalania,
uderzenia pioruna, eksplozji, strajku, manifestacji, ataku terrorystycznego.
5. W przypadku, gdy Wystawa nie odbędzie się z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Organizator,
Organizator niezwłocznie zwróci na swój koszt kwoty wpłacone przez Wystawców na wskazane przez
nich konta bankowe.
6. W przypadku, gdy Wystawa nie odbędzie się z przyczyn, za które Organizator odpowiedzialności nie
ponosi, Wystawcy zostaną obciążeni opłatą manipulacyjną w wysokości 20 % wartości zamówionych
usług brutto związanych z udziałem w Wystawie, przy czym kwoty wpłacone przez nich zostaną
zwrócone na koszt Organizatora, po potrąceniu opłaty manipulacyjnej, natomiast Wystawcy, którzy nie
dokonali wpłaty należności otrzymają stosowne noty księgowe, o których mowa w pkt. 3 powyżej.
7. W przypadku, gdy Organizator zmuszony jest skrócić, przełożyć termin lub częściowo zamknąć
Wystawę, Wystawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot wpłaconych przez nich kwot.
8. W przypadkach określonych w pkt. od 4 do 7 powyżej, Wystawcom nie przysługuje uprawnienie do
żądania od Organizatora jakiegokolwiek odszkodowania.
9. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.zodr.pl.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
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