REGULAMIN
I WIOSENNE TARGI OGRODNICZE
WIERUSZÓW, 8 MAJA 2022 r.
I.
Organizator
Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A
II.
Miejsce
Targowisko Miejskie ul. Polna i Okrzei
98-400 Wieruszów, woj. łódzkie
tel. 62/78 41 689
www.pkwieruszow.pl
III.
Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem udziału w Targach jest przesłanie na adres
Organizatora do dnia 29 kwietnia wypełnionego i podpisanego
Formularza Zgłoszeniowego.
2. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia
bez podania przyczyny.
3. Wystawcy prowadzący sprzedaż artykułów spożywczych
obowiązani są do posiadania właściwych zezwoleń.
4. Warunkiem udostępnienia stoiska wystawcy jest dokonanie
wpłaty wpisowego za udział w Targach.
5. Każdy uczestnik, wchodzący na teren targów, wyraża zgodę na
wykorzystanie wizerunku w związku z nagrywaniem materiałów
video oraz fotografowaniem przebiegu imprezy. Uczestnik wyraża
zgodę, aby wymienione materiały video lub foto były używane
przez Organizatora we wszelkich produkcjach, prezentacjach,
reklamach, relacjach wewnętrznych i zewnętrznych, bez
ograniczeń czasowych i lokalizacyjnych.
IV.
Usługi
1. Opłata za stoisko obejmuje:
- opłatę targową w kwocie 4 zł od m.b. zajmowanej powierzchni
płatne u Inkasenta w dniu Targów.
- opłatę wpisową za udział w WTO w kwocie 20 zł brutto płatnej na
konto bankowe podane w Zgłoszeniu
- opłaty dodatkowe (prąd)
V.
Warunki płatności
Obowiązkiem Wystawcy jest wpłacenie na konto bankowe
Organizatora oraz u inkasenta należności w wysokości i formie
określonej w Zgłoszeniu.
VI.
Stoisko
1. Lokalizacja stoiska Wystawcy wynika z warunków organizacyjno
-technicznych terenu Targów, projektu zagospodarowania
powierzchni wystawienniczej i ewentualnych życzeń Wystawcy,
realizowanych
w miarę możliwości Organizatora (plan
zagospodarowania targowiska jest dostępny na stronie
www.pkwieruszow.pl)
2. Wszelkie szkody i braki powstałe w wyniku użytkowania stoiska
pokrywa Wystawca.
3. Zabrania się dokonywania wykopów, wbijania pali i innych
elementów powyżej 30 cm głębokości bez zgody Organizatora.
4. Podłączenie elektryczne na stoisku wykonywane są wyłącznie za
zgodą organizatora.
5. Po zakończeniu Targów Wystawca pozostawia stoisko
uprzątnięte.
VII.
Ekspozycja
1. Wystawca zobowiązany jest do przygotowania stoiska do godz.
10.00 w dniu rozpoczęcia Targów.
2. Rozładunek i załadunek eksponatów Wystawca wykonuje we
własnym zakresie i na własny koszt.
3. Eksponaty nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać
przemieszczania się uczestników i publiczności.
4. Wystawca jest zobowiązany dopilnować przestrzegania na
stoisku wszelkich przepisów BHP, handlowych, sanitarnych,
zdrowotnych, p-poż., policyjnych i innych.
5. Wystawca zobowiązany jest zabezpieczyć fachową obsługę
stoiska.
6. Stoisko czynne jest w godz. 10.00 – 17.00.

7. Likwidację stoiska można rozpocząć po godz. 17.00, a zakończyć
należy do godziny 20.00. Jeżeli Wystawca potrzebuje więcej czasu na
likwidację stoiska, proszony jest o kontakt z Organizatorem.
VIII. Zasady użytkowania samochodów na terenie Targów
1. Zabrania się Wystawcom poruszania samochodami w godzinach
otwarcia targów.
2. Pozostawienie samochodu na stoisku wymaga wcześniejszego
uzgodnienia z Organizatorem.
IX.
Reklama
1. Wystawca ma prawo reklamowania swoich towarów wyłącznie na
terenie stoiska.
2. Umieszczenie reklamy i materiałów promocyjnych poza stoiskiem
wymaga zgody Organizatora. Za treść reklamy odpowiada Wystawca.
3. Użycie sprzętu do nagłaśniania oraz pokaz pracy sprzętu na stoisku
może nastąpić tylko za zgodą i uzgodnieniu z Organizatorem.
X.
Ubezpieczenie, ochrona i odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator posiada polisę OC na czas trwania Targów.
2. Organizator nie ubezpiecza i nie ponosi odpowiedzialności za mienie
Wystawcy. Wystawcy zaleca się ubezpieczenie mienia we własnym
zakresie oraz zawarcie stosownej polisy OC.
3. Za nadzór i ochronę stoiska odpowiedzialny jest Wystawca.
4. Organizator nie odpowiada za mienie pozostawione na stoisku
opuszczonym chwilowo przez Wystawcę.
5. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą,
ogniem, wichurą, uderzeniem pioruna, eksplozją, zalaniem wodą,
przerwą w dostawie prądu oraz przyczynami niezależnymi od
Organizatora.
6. Organizator nie odpowiada za pogorszenie warunków
wystawienniczych (jakość nawierzchni stoisk i dróg dojazdowych)
wynikających z nadmiernych opadów deszczu.
7. Organizator nie odpowiada za zmianę organizacji Targów, ich
odwołanie i przerwanie oraz zmiany warunków organizacyjnych lub
finansowych, spowodowane działaniem siły wyższej lub zarządzeniami
władz państwowych.
XI.
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje Wystawcy powinny być zgłaszane pisemnie do
Organizatora w czasie trwania Targów.
2. Po zakończeniu Targów żadne reklamacje nie będą uwzględnione.
XII.
Postanowienia końcowe
1. Z chwilą złożenia przez Wystawcę Organizatorowi Targów Formularza
Zgłoszeniowego następuje przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.
2. Własnoręcznym podpisem , Wystawca (i jego personel) zobowiązuje się do
przestrzegania
wewnętrznych
przepisów
porządkowych
Targów,
podporządkowania się decyzjom Organizatora podczas trwania Targów, a także
przestrzegania wszelkich innych ustaleń pomiędzy Wystawcą a Organizatorem.
3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119.1 z 4.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo
Komunalne w Wieruszowie S.A. ul. B-pa St. Bareły 13, 98-400 Wieruszów;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pkwieruszow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia oraz realizacji
umowy zgłoszenia na Targi - na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b, c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub
w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji i rozliczenia umowy –
zgłoszenia na Targi.
4. W stosunkach prawnych pomiędzy Wystawcą a Organizatorem mają
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
5. Wystawców i zwiedzających obowiązuje przestrzeganie „Regulaminu
porządkowego” umieszczonego przy wejściach na teren Targów.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 29 KWIETNIA

