załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ………
Dyrektora WODR, z dnia …………..
REGULAMIN DLA ODWIEDZAJĄCYCH IMPREZY TARGOWE I WYSTAWIENNICZE
ORGANIZOWANE PRZEZ WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
W POZNANIU

1. Organizatorem imprez targowych i wystawienniczych (dalej „imprezy”) jest
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, zwany dalej
„Organizatorem”.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą wszystkich odwiedzających imprezy,
którzy skorzystają z usług, świadczonych przez Organizatora w trakcie ich trwania
i nie są wystawcą, ani innym, powiązanym z imprezą kontrahentem.
3. Uczestnictwo w imprezach oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez
Zwiedzającego, a także zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.
4. Wejście na teren imprezy jest dla Zwiedzających dobrowolne, bezpłatne i nie
wymaga rejestracji.
5. Wejście na teren imprezy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez
Zwiedzającego na przetwarzanie i udostępnianie jego wizerunku, w związku
z wykonaniem zdjęcia lub zapisu wideo i audio z imprezy, jako elementu wydarzenia
prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
6. Zwiedzający mogą przebywać na terenie imprezy tylko w terminach i godzinach jej
otwarcia.
7. Zabronione jest prowadzenie przez Zwiedzających jakichkolwiek działań
komercyjnych, akwizycyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych
nieuzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych
z obowiązującymi przepisami prawa.
8. W miejscu odbywania się imprezy zabrania się m.in.:
a) posiadania broni, amunicji, materiałów wybuchowych i szkodliwych substancji
chemicznych oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać
bezpieczeństwu osób przebywających na terenach imprezy,
b) wprowadzania (wnoszenia) zwierząt,
c) zakłócania porządku publicznego (np. agresywnego zachowania),
d) wnoszenia i rozprowadzania alkoholu oraz innych używek/ środków
odurzających,
e) niszczenia infrastruktury imprezy (np. obklejania reklamami ścian, podłogi,
powierzchni namiotów, hal i stoisk wystawienniczych),
f) posługiwania się w jakimkolwiek celu dokumentami innego uczestnika
imprezy,
g) zanieczyszczanie hal i terenów otwartych odpadami wygenerowanymi przez
siebie (opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.)
9. Zwiedzający zobowiązany jest do:
a) respektowanie oznaczeń stref zamkniętych dla zwiedzających oraz stref
podlegających ochronie przeciwpożarowej,

b) respektowanie poleceń ochrony i służb technicznych w czasie trwania
imprezy,
c) przestrzegania regulaminów zabaw, konkursów i innych aktywności,
organizowanych w ramach imprezy,
d) usuwania wygenerowanych przez siebie odpadów i wrzucania ich do miejsc
do tego przeznaczonych,
e) zaniechania wszelkich czynności mogących obniżyć stopień bezpieczeństwa
zwiedzających, wystawców i obsługi oraz stopień bezpieczeństwa
pożarowego.
10. W zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy nie objętych niniejszymi
przepisami, mają zastosowanie ogólne, obowiązujące w Polsce przepisy prawa
w tym zakresie.
11. Reklamowanie firmy lub usług oraz dystrybucja wszelkich materiałów promocyjnych
na terenie imprezy, jest możliwa wyłącznie za zgodą Organizatora – materiały
dystrybułowane bez zezwolenia, będą usuwane na koszt Zwiedzającego,
a Zwiedzający może zostać obciążony opłatą za reklamę i promocję zgodnie
z Cennikiem usług Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
12. Fotografowanie, filmowanie oraz wykonywanie rysunków pojedynczych stoisk
lub eksponatów w celach komercyjnych, wymaga uprzedniej zgody właściciela
stoiska lub eksponatu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących, obowiązujących
ogłoszeń przez system nagłośnieniowy.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z imprezy tych Zwiedzających,
którzy swoim zachowaniem naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub
utrudniają prawidłowy przebieg imprezy.
15. Organizator nie podnosi odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobach
Zwiedzających, spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu Zwiedzającego
spowodowane przez osoby trzecie, samego poszkodowanego lub siłę wyższą
(np. pożar, eksplozję, zalanie wodą itp.).
17. Zwiedzający jest zobowiązany, na własny koszt i ryzyko, do zabezpieczenia mienia,
wnoszonego przez siebie na teren imprezy, przed ewentualnymi szkodami lub utratą
(np. klucze, dokumenty, bagaż podręczny, laptop, aparat fotograficzny, telefon
komórkowy itd.).
18. Organizator zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach Regulaminu
i ogłaszania jego tekstu jednolitego w Internecie, pod adresem www.wodr.poznan.pl.
19. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące
przepisy prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego.
20. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla Zwiedzających na terenie imprezy.

