
REGULAMIN 

Dnia Otwartych Drzwi – ŚODR Modliszewice  

i XIV Świętokrzyskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych  

30.06.2019 r. 

 
 

I. Organizator 

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Modliszewicach 

 

II. Lokalizacja 

Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 

26-200 Końskie 

 

III. Postanowienia ogólne 

1. Wystawcy biorący udział w wystawie 

zobowiązują się do przestrzegania zasad 

niniejszego regulaminu. 

 

IV. Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w Wystawie 

jest wpłacenie na konto bankowe 

Organizatora należności w wysokości  

i formie określonej w Karcie Zgłoszenia. 

2. Formularz Karty Zgłoszenia powinien 

zostać przesłany na adres Organizatora 

do dnia 15.06.2019 r. 

3. Opłaty należy dokonać przelewem na 

podane w Karcie Zgłoszenia konto. 

Dowód wpłaty należy okazać 

Organizatorom przed rozpoczęciem 

zabudowy stoiska. 

4. Rezygnacja z udziału w Wystawie 

wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. Odwołanie uczestnictwa po zgłoszeniu 

udziału nie zwalnia Wystawcy  

z obowiązku zapłaty zaliczki  

w wysokości 50% wartości umowy 

zgłoszenia. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo 

odmowy przyjęcia zgłoszenia bez 

podania przyczyny. 

 

V. Stoisko 

1. Lokalizacja stoiska Wystawcy wynika  

z projektu zagospodarowania 

powierzchni wystawienniczej  

i ewentualnych życzeń Wystawcy 

realizowanych w miarę możliwości 

Organizatora. 

2. Wynajęte stoisko jest przeznaczone 

wyłącznie dla Wystawcy, który zgłosił 

swój udział na podstawie Karty 

Zgłoszenia. 

3. Podnajem stoiska przez Wystawcę jest 

możliwy wyłącznie za zgodą 

Organizatora po przedstawieniu 

pisemnego wniosku. 

4. Urządzanie stoisk można rozpocząć od 

dnia 29 czerwca br. (sobota)  

od godziny 1200. 

5. Wystawca zobowiązany jest do 

przygotowania stoiska do godziny 800  

w dniu rozpoczęcia Wystawy,  

tj. 30 czerwca br. 

6. Eksponaty nie mogą utrudniać lub 

uniemożliwiać przemieszczania się 

uczestników i publiczności. Nie mogą 

być umieszczane w ciągach 

komunikacyjnych przylegających do 

stoisk, a pokazy nie mogą utrudniać  

lub uniemożliwiać bezpiecznego 

poruszania się. 

7. Niedopuszczalne jest pozostawianie 

stoiska bez obsługi lub wcześniejsza jego 

likwidacja bez powiadomienia 

Organizatora. 

8. Stoisko jest czynne w godzinach  

900 – 1600. 

9. Demontowanie i sprzątanie stoisk 

powinno rozpocząć się 30 czerwca po 

godzinie 1600 i zakończyć 1 lipca do 

godziny 1 00. 

 

VI. Załadunek i rozładunek eksponatów 

1. Organizator zapewnia rampę 

wyładowczą oraz ciągnik do 

przeciągania eksponatów na kołach. 

2. Załadunek i rozładunek eksponatów 

odbywa się na koszt Organizatora. 

3. Zamówienia na usługę załadunku  

i rozładunku należy zgłosić w Karcie 

Zgłoszenia. 

 

 



VII. Inne usługi 

1. Podłączenie elektryczne jest bezpłatne, 

zgodne ze zgłoszeniem i uzgodnione  

z Organizatorem (nie dotyczy 

gastronomii). 

2. Prezentacje, działania reklamowe  

i rozrywkowe na stoiskach Wystawców 

mogą odbywać się za wcześniejszą 

zgodą Organizatora. Nie mogą one 

przeszkadzać innym Wystawcom ani 

zakłócać ogólnego programu Wystawy. 

 

VIII. Ubezpieczenie, ochrona 

 i odpowiedzialność Organizatora 

1. Organizator posiada polisę OC na czas 

trwania Wystawy. 

2. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za wypadki osób, 

uszkodzenia czy zniszczenia eksponatów 

w trakcie urządzania, trwania czy 

likwidacji Wystawy. 

3. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie 

targów odpowiadają rodzice lub 

opiekunowie. 

4. Ogólną ochronę terenów wystawowych 

poza czasem zwiedzania Wystawy 

zapewnia Organizator. 

5. Wystawcy zaleca się ubezpieczenie 

mienia na własny rachunek. 

6. Poza godzinami zwiedzania sprzęt 

wartościowy, a łatwy w demontażu 

Wystawca powinien zabezpieczyć we 

własnym zakresie. 

7. Organizator nie ubezpiecza i nie ponosi 

odpowiedzialności za mienie Wystawcy. 

8. Organizator nie odpowiada za zmianę 

organizacji Wystawy, jej odwołanie 

i przerwanie oraz zmiany warunków 

organizacyjnych lub finansowych 

spowodowane działaniem siły wyższej 

lub zarządzeniami władz państwowych. 

 

9. Wystawca jest zobowiązany do pokrycia 

kosztów wszystkich szkód  

i braków powstałych w wyniku 

użytkowania stoiska oraz 

nieprzestrzegania regulaminu. 

 

IX. Sprzątanie 

1. Utrzymanie czystości na stoisku należy 

do Wystawcy. 

2. Organizator zapewnia sprzątanie ciągów 

komunikacyjnych i terenów ogólnych 

Wystawy. 

 

X. Wyżywienie 

1. Organizator zapewnia możliwość 

skorzystania z wyżywienia w stołówce 

hotelu ŚODR zgodnie z zapisem  

w Zaproszeniu. 

 

XI. Parkowanie samochodów 

1. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie  

w miejscach wyznaczonych przez 

Organizatora. 

2. Parkowanie na terenie Wystawy 

dozwolone jest tylko na wykupionym 

stoisku. 

3. Wjazd samochodów na tereny 

wystawowe w czasie godzin zwiedzania 

jest zabroniony (z wyłączeniem 

konieczności zaopatrzenia stoisk 

gastronomicznych). 

 

XII. Postanowienia końcowe 

1. Z chwilą złożenia przez Wystawcę Karty 

Zgłoszenia do Organizatora następuje 

przyjęcie warunków Regulaminu. 

2. W stosunkach prawnych pomiędzy 

Wystawcą a Organizatorem mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 


