
 

 

 
 
1. Organizator 

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Lubaniu 

2. Miejsce 
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Lubaniu 
Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3 
83-422 Nowy Barkoczyn 
tel. 58 326-39-00 
fax 58 309-09-45  
e-mail: sekretariat@podr.pl 

3. Warunki uczestnictwa 
a) Warunkiem uczestnictwa w Targach 

jest wpłacenie na konto bankowe Or-
ganizatora należności w wysokości i 
formie określonej w Karcie Zgłoszenia. 

b) Formularz Umowy - Zgłoszenia powi-
nien zostać przesłany na adres Orga-
nizatora do dnia 20 marca 2020r. 

c) Ze względu na ograniczoną liczbę 
miejsc narożnych o ich lokalizacji za-
decyduje kolejność zgłoszenia. 

d) Opłaty należy dokonać przelewem na 
podane w Karcie Zgłoszenia konto. 
Dowód wpłaty należy okazać Organi-
zatorom przed rozpoczęciem zabu-
dowy stoiska. 

e) Organizator zastrzega sobie prawo 
odmowy przyjęcia zgłoszenia. 

f) Osoby prowadzące sprzedaż artyku-
łów spożywczych zobowiązane są do 
posiadania właściwych zezwoleń. 

g) Każdy uczestnik, wchodzący na teren 
targów, wyraża zgodę na wykorzysta-
nie wizerunku w związku z nagrywa-
niem materiałów video oraz fotogra-
fowaniem przebiegu imprezy. Uczest-
nik wyraża zgodę, aby wymienione 
materiały video lub foto były używane 
przez Organizatora we wszelkich pro-
dukcjach, prezentacjach, reklamach, 
relacjach – wewnętrznych i zewnętrz-
nych, bez ograniczeń czasowych i lo-
kalizacyjnych. 

4. Rezygnacja z udziału w Targach 
a) Rezygnacja z udziału w Targach wy-

maga pisemnego zgłoszenia pod rygo-
rem nieważności. Za datę odwołania 
uczestnictwa uważa się datę wpływu 
pisma do Organizatora. 

b) Rezygnacja z udziału w terminie krót-
szym niż 7 dni od daty rozpoczęcia lub 
nie zgłoszenie się na Targi bez uprzed-
niego zgłoszenia powoduje obowiązek 
zapłaty 100% wartości wynikającej z 
Umowy - Zgłoszenia. 

5. Wynajem stoiska podwystawcy 
a) Wynajęte stoisko jest przeznaczone 

wyłącznie dla Wystawcy, który zgłosił 
swój udział na podstawie Umowy-
Zgłoszenia. 

b) Podnajem stoiska przez Wystawcę jest 
możliwy wyłącznie za zgodą Organiza-
tora po przedstawieniu pisemnego 
wniosku. Może wiązać się z tym do-
datkowa opłata. 

6. Lokalizacja i godziny otwarcia stoiska 
a) Lokalizacja stoiska Wystawcy wynika z 

warunków organizacyjno - technicz-

nych terenu Targów, projektu zabu-
dowy powierzchni wystawienniczej i 
ewentualnych życzeń Wystawcy reali-
zowanych w miarę możliwości Organi-
zatora. 

b) Stoisko jest czynne w godz. 9.oo – 
17.oo 

7. Zasady zabudowy stoiska 
a) Wystawca zobowiązany jest do przy-

gotowania stoiska do godz. 9.oo w 
dniu rozpoczęcia Targów. Po godz. 
9.oo nie zajęte stoisko zostaje do dys-
pozycji Organizatora Targów. 

b) Eksponaty nie mogą być ustawiane w 
ciągu komunikacyjnym, a pokazy 
sprzętu nie mogą utrudniać lub unie-
możliwiać przemieszczania się uczest-
ników. 

c) Umieszczanie reklam i materiałów 
promocyjnych poza stoiskiem wymaga 
zgody Organizatora oraz dodatkowej 
opłaty. 

d) Użycie sprzętu do nagłaśniania na 
stoisku może nastąpić tylko za zgodą 
Organizatora. 

e) Wszystkie prace elektryczne na stoi-
sku wykonywane są wyłącznie przez 
Organizatora. 

f) Wystawca jest zobowiązany dopilno-
wać przestrzegania na stoisku wszel-
kich przepisów handlowych, sanitar-
nych, p.poż., bhp i innych. 

g) Likwidacja stoiska nie może nastąpić 
wcześniej niż ostatniego dnia Targów 
po godz. 17.oo, nie później jednak niż 
do godz. 22.oo. 

8. Zasady użytkowania samochodów na 
terenie Targów 

a) Zabrania się Wystawcom poruszania 
samochodami w godzinach otwarcia 
targów. 

b) Pozostawienie samochodu osobowe-
go lub dostawczego na stoisku wyma-
ga wcześniejszego uzgodnienia z Or-
ganizatorem. 

9. Ubezpieczenie, ochrona i odpowie-
dzialność Organizatora 

a) Organizator posiada polisę OC na czas 
trwania Targów. 

b) Organizator nie ubezpiecza i nie po-
nosi odpowiedzialności za mienie Wy-
stawcy. 

c) Organizator nie odpowiada za szkody 
wynikłe z nieprzestrzegania regulami-
nu przez wystawców. 

d) Organizator nie odpowiada za szkody 
spowodowane kradzieżą, ogniem, wi-
churą, uderzeniami pioruna, zalaniem 
wodą, przerwą w dostawie prądu oraz 
przyczynami niezależnymi od Organi-
zatora. 

e) Organizator nie odpowiada za zmianę 
organizacji Targów, ich odwołanie i 
przerwanie oraz zmiany warunków or-
ganizacyjnych lub finansowych spo-
wodowane działaniem siły wyższej lub 
zarządzeniami władz państwowych. 

10. Odpowiedzialność wystawcy 
a) Wystawcy zaleca się ubezpieczenie 

mienia na własny rachunek. 

b) Za codzienny nadzór i ochronę stoiska 
na godzinę przed otwarciem Targów, 
w godzinach otwarcia i 30 minut po 
zamknięciu odpowiedzialny jest Wy-
stawca. 

c) Wystawca jest zobowiązany do pokry-
cia kosztów wszystkich szkód i braków 
powstałych w wyniku użytkowania 
stoiska i nieprzestrzegania regulami-
nu. 

11. Reklamacje 
a) Wszelkie reklamacje Wystawcy po-

winny być zgłaszane pisemnie do Or-
ganizatora w czasie trwania Targów. 

b) Po zakończeniu Targów żadne rekla-
macje nie będą uwzględniane. 

12. Postanowienia końcowe 
a) Z chwilą złożenia przez Wystawcę 

Karty Zgłoszenia do Organizatora na-
stępuje przyjęcie warunków Regula-
minu. 

b) W stosunkach prawnych pomiędzy 
Wystawcą, a Organizatorem mają za-
stosowanie przepisy kodeksu cywilne-
go. 

c) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporzą-
dzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 
L 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) Administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Lubaniu z 
siedzibą w Lubaniu, ul. Tadeusza 
Maderskiego 3, 83-422 Nowy Bar-
koczyn. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony 
Danych - iod@podr.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwa-
rzane będą w celu przeprowadze-
nia, udokumentowania i rozliczenia 
targów - na podstawie Art. 6 ust. 1 
lit. c ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych oso-
bowych będą wyłącznie podmioty 
uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepi-
sów prawa. 

5) Pani/Pana dane osobowe przecho-
wywane będą przez okres 6 lat / 
lub w oparciu o uzasadniony inte-
res realizowany przez administra-
tora. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania 
od administratora dostępu do da-
nych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwa-
rzania oraz przenoszenia. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego. 

8) Pani/Pana dane nie będą przetwa-
rzane w sposób zautomatyzowany 
w tym również w formie profilo-
wania. 

9) Podanie danych osobowych jest 
niezbędne w celu organizacji, 
przeprowadzenia, udokumento-
wania i rozliczenia targów. 
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