
 
 
Regulamin stanowi integralną  
część „Umowy-Zgłoszenia Uczestnictwa”  
w targach „LATO na WSI 2015” 

REGULAMIN 
Targów Turystyczno-Ogrodniczych  

LATO NA WSI  
9-10 maja 2015 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Wystawca biorący udział w Targach Turystyczno-Ogrodniczych „Lato na Wsi” oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Minikowie zwanym dalej Organizatorem zobowiązują się do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu. 

2. Warunki uczestnictwa w targach określają łącznie: regulamin targów, formularz zgłoszeniowy stanowiący 
umowę pomiędzy wystawcą i organizatorem oraz dowód wpłaty. 

II. Sprawy organizacyjne 

1. Targi odbywają się na terenach wystawowych Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
9-10 maja 2015 r. w godz. od 1000 do 1700. 

2. Uroczyste otwarcie targów - niedziela 10 maja godz. 1030. 
3. Organizator zapewnia odpłatnie powierzchnię wystawową na otwartym placu oraz dodatkowe wyposażenie 

zgodnie z zamówieniem. 
4. Organizacja stoisk w dniu 9 maja 2015 r.: od godz. 600-930 , demontaż  10 maja w godz. 1700-1900. 

III. Zasady uczestnictwa 

Warunkiem uczestnictwa jest: 
1. Dostarczenie do Organizatora wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz wpisu do katalogu 

wystawców w terminie do 24 kwietnia 2015 r. oraz dokonania pełnej opłaty w terminie do 24 kwietnia 2015 r.  
2. Przy wjeździe na teren wystawowy należy okazać dowód opłaty za uczestnictwo w targach. 
3. Formularz zgłoszeniowy przyjmowany będzie wyłącznie na druku oryginalnym, opatrzonym pieczątką  

i podpisami prezesa/dyrektora lub właściciela firmy. 

IV. Odwołanie uczestnictwa w targach 

       Wystawca ma prawo odwołać swój udział w targach na warunkach: 
1. Honorowane będą wyłącznie odwołania na piśmie – przesłane pocztą, faksem lub e-mailem.  

Nie dopełnienie pisemnego odwołania spowoduje dochodzenie pełnej należności od Wystawcy przez 
Organizatora. Brak opłaty za targi nie zwalnia Wystawcy z odwołania pisemnego. 

2.   Odwołanie w terminie krótszym niż 5 dni przed targami tj. po 4 maja 2015 r. powoduje przepadek 25% wartości 
dokonanej wpłaty. 

3. Odwołanie swojego uczestnictwa w dniu targów lub po terminie wiąże się z utratą całej wpłaty.  
4.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania targów w przypadkach i okolicznościach niezależnych  
       od Organizatora – bez odszkodowania. 
5     W przypadku odwołania targów przez Organizatora następuje zwrot dokonanej wpłaty w wysokości 75%. 

V.  Warunki płatnicze 

1  Wystawca wpłaca należność za targi przelewem na konto Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  
w Minikowie numer BOŚ SA O/Bydgoszcz 98 1540 1027 2102 7501 6261 0001 w terminie do dnia  
24 kwietnia 2015 r.  

VI. Katalog wystawców 

1. Każdy wystawca zamieszcza obowiązkowo wpis do katalogu, który jest odpłatny (30 zł netto/do 60 wyrazów). 
Treść wpisu należy dosłać Organizatorowi najpóźniej do 24 kwietnia br. w wersji elektronicznej lub papierowej.  

2. Organizator udostępnia nieodpłatnie katalog wszystkim wystawcom. 

VII. Bezpieczeństwo, porządek i zabezpieczenie 

1. Każdy wystawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych, bhp i p. poż. oraz poleceń 
służb porządkowych. 

2. Zabrania się stawiania samochodów i eksponatów na drogach dojazdowych i przejściach wyznaczonych  
dla zwiedzających. W czasie trwania targów zabroniony jest ruch pojazdów na terenie wystawowym. 

3. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników targów, a także zachowanie dobrego imienia Wystawcy  
i Organizatora nie dopuszcza się możliwości likwidacji stoiska podczas targów. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu uczestników targów, spowodowane przez 
osoby trzecie, z winy poszkodowanego czy spowodowane siłą wyższą. 

5. Organizator zapewnia ogólną ochronę terenów wystawowych w czasie trwania targów. 
 
Minikowo, 23 lutego 2015 r.      Organizator 

Kujawsko-Pomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Minikowie 


