
REGULAMIN IMPREZ WYSTAWIENNICZO- 

-TARGOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ŁÓDZKI 

OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO 

Z SIEDZIBĄ W BRATOSZEWICACH 

 

 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 
1.1. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują zarówno zwiedzających, jak i wystawców 

uczestniczących w targach rolnych organizowanych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Bratoszewicach, zwany w treści regulaminu ŁODR 

 
1.2. Ogólne warunki uczestnictwa (OWU) w targach wraz z kartą zgłoszenia udziału są ustalane 

i wydawane odrębnie dla wystawców poszczególnych targów i dostępne na stronie internetowej 
www.lodr-bratoszewice.pl oraz w siedzibie ŁODR. 

 

2. ZASADY UCZESTNICTWA FIRM 
 
2.1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA  

 
2.1.1. ŁODR wysyła kartę zgłoszenia udziału, jako zaproszenie do uczestnictwa w targach 

na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, zgodnie z OWU. Karty zgłoszenia udziału 
dostępne są na stronie internetowej www.lodr-bratoszewice.pl  

 
2.1.2. ŁODR listownie potwierdza przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa w targach  

 
2.1.3. ŁODR przydziela powierzchnię wystawienniczą, uwzględniając – w miarę możliwości – 

życzenia zamawiającego 
 

2.1.4. ŁODR zastrzega sobie prawo zmiany pierwotnie przydzielonej powierzchni wystawienniczej 
określonej w potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyn 

 
2.2. ODWOŁANIE UCZESTNICTWA  
 
2.2.1. Zgłaszający uczestnictwo w targach może odwołać swoją ofertę bez ponoszenia kosztów 

najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem targów; w przypadku późniejszej rezygnacji wystawca 
ponosi koszt opłaty manipulacyjnej w wysokości 25% wartości wszystkich zamówionych usług 

 
2.2.2. W przypadku odwołania targów przez organizatora przed ich rozpoczęciem wystawcy 

otrzymają zwrot dokonanych wpłat w pełnej wysokości 
 

3. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI  
 
3.1. Ceny i warunki płatności za najem powierzchni wystawienniczej określa KARTA ZGŁOSZENIA 

UCZESTNICTWA W TARGACH 
 

3.2. Wstęp na tereny wystawienniczo-targowe dla zwiedzających jest bezpłatny 
 

4. NAJEM POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, KATALOG, REKLAMA, NABYCIE 
INNYCH USŁUG, BUDOWA I WYPOSAŻENIE STOISKA 

 
4.1. Sposób oraz szczegóły zamawiania powierzchni wystawienniczej, zamawiania usług 

reklamowych oraz innych usług, sposób budowy i wyposażenia stoiska określają OWU i KARTA 
ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W TARGACH 

 
 
 

http://www.lodr-bratoszewice.pl/
http://www.lodr-bratoszewice.pl/


5. ZASADY WJAZDU I PARKOWANIA  
 
5.1.  Zasady wjazdu oraz zasady parkowania na terenach ŁODR określają wewnętrzne przepisy 

ŁODR 
 
5.2. ŁODR zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń wjazdu na tereny targowe. 
 

6. UBEZPIECZENIE  
 
6.1. ŁODR nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu wystawców uczestniczących 

w targach, spowodowane siłą wyższą, np.: pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, 
zalaniem wodą, niezależnej od ŁODR przerwy w dostawie prądu i wody 

 
6.2. Na wyłączenie odpowiedzialności ŁODR z powyższych przyczyn nie mają wpływu podejmowane 

przez ŁODR szczególne środki zabezpieczenia terenów targowych 
 
6.3. O wystąpieniu szkody wystawca uczestniczący w targach zobowiązany jest pisemnie powiadomić 

ŁODR oraz komisariat policji niezwłocznie po jej stwierdzeniu 
 
6.4. Wystawcy uczestniczący w targach powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu 

odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenach targowych 
(eksponaty, sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy budowy i wyposażenia stoisk,  mienie 
prywatne, pojazdy służbowe itp.), zarówno na okres trwania targów, jak i na okres  montażu 
i demontażu stoisk 

 

7. ZABEZPIECZENIE TERENU  
 
7.1. Tereny targowe zabezpieczane są przez służby ochrony i zabezpieczenia ŁODR 

 
7.2. Wystawca uczestniczący w targach zobowiązany jest, zarówno w okresie targów, jak 

i w okresach montażu i demontaż stoiska, do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko 
eksponatów, sprzętu i urządzeń przed ewentualnymi szkodami lub ubytkami  

 

8. ORGANIZACJA PRACY NA STOISKU  
 
8.1. W godzinach otwarcia targów stoiska powinny być dostępne dla zwiedzających. Okresowe 

zamknięcie stoiska wymaga uprzedniej zgody ŁODR. W tym okresie wystawca powinien 
zabezpieczyć swoje mienie we własnym zakresie i na własny koszt. 

 
8.2. Wystawca uczestniczący w targach zobowiązany jest: 

a) przed rozpoczęciem targów – do usunięcia ze stoiska i okolicznego terenu pustych 
opakowań lub odpadów pozostałych po montażu i wyposażeniu stoiska 

b) po zakończeniu targów – do usunięcia eksponatów, zdemontowania stoiska oraz 
przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu, najpóźniej 
do ostatniego dnia demontażu stoiska 

 
8.3. Odpady, opakowania i śmieci należy wrzucić do specjalnych pojemników, zlokalizowanych przed 

wejściami do pawilonów oraz w miejscach wyznaczonych. W przypadku niewykonania 
powyższych prac porządkowych, ŁODR zleci ich wykonanie na koszt i ryzyko uczestnika targów. 

 
8.4. Za pozostawione bez zawiadomienia ŁODR maszyny, urządzenia, zwierzęta czy inne wystawiane 

produkty po zakończeniu imprezy ośrodek nie ponosi odpowiedzialności 
 

9. DEMONTAŻ STOISKA 
 
9.1. Wywóz eksponatów oraz demontaż stoiska przed zakończeniem targów są zabronione. 

Czynności te można rozpocząć dopiero po zamknięciu targów dla zwiedzających 
 

9.2. Pozostawione bez zawiadomienia ŁODR elementy budowy i wyposażenia stoiska, nieusunięte 
przez uczestnika targów w okresie demontażu, uważa się za mienie porzucone 



9.3. Koszty udokumentowanych zniszczeń lub uszkodzeń majątku ŁODR dokonanych przez 
wystawcę lub przedsiębiorcę budującego stoisko pokrywa wystawca lub wykonawca stoiska; 
oceny zniszczeń lub ubytków majątku ŁODR dokonuje komisja powołana przez ŁODR 
w obecności przedstawiciela wystawcy lub przedsiębiorcy budującego stoisko 

 

10. PRZEPISY PORZĄDKOWE  
 
10.1. Terminy i godziny otwarcia targów, a także okresy montażu i demontażu stoisk oraz godziny 

otwarcia pawilonów i terenów targowych określają OWU i KARTA ZGŁOSZENIA 
UCZESTNICTWA W TARGACH 

 
10.2. Wystawca uczestniczący w targach zobowiązany jest do przestrzegania wydanych przez 

ŁODR poleceń porządkowych oraz stosowania się do poleceń służb porządkowych 
 
10.3. Zabronione jest wnoszenie na teren ŁODR broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz 

przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających 
na terenach targowych 

 
10.4. Zabronione jest niszczenie tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek oraz wszelkich 

innych obiektów i mienia, a także samowolna zmiana lokalizacji urządzeń i mienia znajdującego 
się na terenie targów oraz wzniecanie ognia. 

 
10.5. Osoby zakłócające porządek, stwarzające zagrożenie dla innych uczestników targów, 

naruszające dobre obyczaje lub wnoszące – wbrew zakazowi – przedmioty niebezpieczne albo 
nieprzestrzegające regulaminu będą usunięte z targów 

  
10.5. Osoby, o których mowa w pkt 10.1.5, jeżeli czynem swoim wyczerpią znamiona czynu 

zabronionego, poniosą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.  
 
10.7. Wystawcy uczestniczący w targach mają dostęp do  stref określonych przez ŁODR. 
 
10.8. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, 

dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych 
w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej 
 

11. REKLAMACJE  
 
11.1. Wszelkie reklamacje uczestniczących w targach wystawców wobec ŁODR powinny być 

zgłaszane w formie pisemnej natychmiast po zaistnieniu zdarzenia 
 
11.2. Reklamacje wystawców dotyczące budowy stoisk przez ŁODR, ich lokalizacji (miejsca 

prezentacji) i rozmiarów faktycznie zajmowanej powierzchni będą rozpatrywane przez ŁODR 
pod warunkiem ich zgłoszenia najpóźniej do ostatniego dnia trwania targów włącznie (przed 
demontażem stoiska). Po upływie określonego powyżej terminu reklamacje nie będą 
uwzględniane 

 

12. KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

12.1. ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRATOSZEWICACH, ul. 
Nowości 32, 95-011 Bratoszewice, tel.: 42 719-89-28, e-mail: sekretariat@lodr-bratoszewice.pl  
JAKO ADMINISTRATOR INFORMUJE, IŻ: 

12.1.1. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i zgodnie z treścią ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych 

 

12.1.2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia stanowi 

ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.  U.  z  2021  r.  

poz. 685, 694, 802) 
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12.1.3. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.  U.  z  2021  r. poz. 685, 694, 802) 

 

12.1.4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji imprezy targowej - pobrania należności 

za stoisko targowe 

 

12.1.5. Dane będą udostępniane w „Gazecie Targowej”, która zostanie rozpowszechniona wśród 

Wystawców oraz zwiedzających 

 

12.1.6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej 

 

12.1.7. Dane osobowe będą przetwarzane/usuwane/brakowane zgodnie z kategorią archiwalną 

obowiązującą w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach 

 

12.1.8. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, prawo 

do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 15-21 ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

 

12.1.9. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, 

iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

12.1.10. Kontakt z inspektorem ochrony danych Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą 

w Bratoszewicach istnieje poprzez e-mail: iod@lodr-bratoszewice.pl  

 

12.1.11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. 

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
13.1. Wystawcy i zwiedzający uczestniczący w targach mają obowiązek przestrzegać regulaminu 

imprez wystawienniczo-targowych organizowanych przez ŁODR 
 
13.2. Organizator nie odpowiada za zmianę organizacji targów – ich odwołanie i przerwanie oraz 

zmiany warunków ogólnych lub finansowych – spowodowane działaniem siły wyższej lub 
zarządzeniami władz państwowych. 

 
13.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu uczestnictwa w targach organizowanych przez ŁODR, będą 

rozpatrywane przez właściwy miejscowo dla organizatora targów sąd. 
 
13.4. Dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst regulaminu 

w języku polskim.  
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