
REGULAMIN DLA ZWIEDZAJĄCYCH 

XXXIV BARZKOWICKIE TARGI ROLNE  

AGRO POMERANIA 2022 
 

1. Organizatorem Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania, zwanych dalej Targami, jest 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice 2, NIP: 

854-00-16-836. 

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Zwiedzających. Wstęp na teren Targów oznacza akceptację 

przez Zwiedzających niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie do przestrzegania jego 

postanowień. 

3. Wstęp na Targi jest bezpłatny. 

4. Zwiedzający mogą przebywać na terenach targowych w dniach: 

▪  09.09.2022 r. w godz. 9.00 - 18.00 

▪  10.09.2022 r. w godz. 9.00 - 18.00 

▪  11.09.2022 r. w godz. 9.00 - 17.00 

5.   Na terenach targowych obowiązuje Zwiedzających zakaz: 

• prowadzenie jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, 

promocyjnych, agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorem, jak 

również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa; 

• wnoszenia i spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych; 

• wnoszenia, rozprowadzania i zażywania wszelkich środków odurzających; 

• 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; 

• wprowadzania zwierząt na teren pokazów i wystaw (stodoła), za wyjątkiem zwierząt wystawców 

biorących w nich udział; 

• zakłócania porządku publicznego; 

• zanieczyszczania terenu; 

• niszczenia infrastruktury targowej, w tym zabudowy stoisk lub konstrukcji reklamowych. 

6.  Na terenach targowych Zwiedzający są zobowiązani do: 

▪  respektowania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu; 

▪ wykonywania poleceń wydawanych przez przedstawicieli Organizatora i służby porządkowe,  

ze względów organizacyjnych lub konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia 

bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Targów; 

▪ przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, które obowiązują w strefie ruchu na terenie 

Targów oraz przestrzegania zakazu ruchu pojazdami mechanicznymi poza nią; 

▪ usuwania wygenerowanych przez siebie odpadów poprzez wrzucanie ich do przeznaczonych do 

tego pojemników. 

▪ przestrzegania zasad dotyczących m.in. zasłaniania ust i nosa, utrzymywania dystansu 

społecznego oraz dezynfekcji rąk, w związku z wystąpieniem na terytorium RP stanu epidemii 

wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

 

7. Dzieci w wieku do lat 13 mogą przebywać na terenach targowych tylko pod opieką osób dorosłych 

(rodziców, opiekunów). 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach Zwiedzających spowodowane 

przez osoby trzecie lub z winy samych poszkodowanych lub spowodowane siłą wyższą (np. 

pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą). 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Zwiedzających spowodowane przez 

osoby trzecie lub z winy samych poszkodowanych lub spowodowane siłą wyższą (np. pożarem, 

eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą). 



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 ewentualnej szkody w mieniu lub na osobie Zwiedzającego należy powiadomić 

Biuro Targowe Organizatora oraz policję, której patrole znajdują się na terenach targowych. 

12. Zwiedzający ponoszą pełną odpowiedzialność za spowodowanie szkód, m.in. w mieniu 

Organizatora lub innych uczestników Targów. 

13.  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Targów oraz ich 

odwołania w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności. 

14. ZODR w Barzkowicach, informuje, że w czasie Targów mają zastosowania przepisy 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie 

RODO), które w tym przypadku podlegają ograniczeniu wynikającemu z art. 81 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 tj. z póżn. 

zm.). 

15. Organizator  zastrzega możliwość rejestracji przebiegu Targów (za pomocą urządzeń utrwalających 

obraz lub dźwięk). W związku z tym Organizator informuje, że Zwiedzający poprzez fakt 

uczestnictwa w Targach, wyrażają zgodę, bez dodatkowego wynagrodzenia, na utrwalanie, 

wykorzystywanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku stanowiącego szczegół całości, w celach 

dokumentacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w 

materiałach reklamowych organizatora, w szczególności w reklamach zewnętrznych, reklamach 

prasowych, Internecie, a także w celu produkcji i prezentowania zapisów foto, wideo i audio z 

Targów lub każdego elementu wydarzenia w przekazach medialnych na całym świecie. 

16. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępny na  stronie internetowej 

ZODR w Barzkowicach www.zodr.pl. 

17. Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez Zwiedzających odbywa się 

na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania 

wizerunku innych osób bez ich zgody. 

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące 

odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

19. Sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 

Organizatora. 

20. Niniejszy Regulamin jest dostępny na  stronie internetowej ZODR w Barzkowicach www.zodr.pl 

oraz na tablicach informacyjnych zlokalizowanych na terenie Targów. 

http://www.zodr.pl/

