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 ZAŁĄCZNIK NR 1        

 

VI TARGI AGROEKOTURYSTYCZNE 
RYNEK ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE 

19-20 LIPIEC 2014 

 

REGULAMIN 

 

I. Informacje ogólne: 

1. Organizatorem Targów AgroEkoTurystycznych zwanych dalej Targami, jest Podlaski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.  

2. Współorganizatorami Targów są: Burmistrz Miasta Augustów, Augustowskie Placówki Kultury 

i Augustowsko-Podlaskie Stowarzyszenie Eko-Rolników im. Ludwika Paca i Karola 

Brzostowskiego. 

3. Targi są imprezą z udziałem osób prywatnych oraz firm produkujących i sprzedających wyroby 

regionalne (spożywcze i rękodzielnicze), stowarzyszeń, rękodzielników i artystów oraz innych 

podmiotów,  zwanych dalej Wystawcami.  

 

II. Lokalizacja: 

Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie 

 

III. Termin i godziny : 

19.07.2014 r. (sobota) godz. 12
00

 - 20
00

  

20.07.2014 r. (niedziela) godz. 9
00 

- 16
00 

 

IV. Warunki uczestnictwa:
 

1. Dostarczenie prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia Wystawcy  do dnia 10 lipca 

2014 r na adres wskazany przez Organizatora w Karcie zgłoszenia. 

2. Ze względu na ograniczoną ilość powierzchni samo nadesłanie karty zgłoszenia nie jest 

równoznaczne z przyjęciem do uczestnictwa w Targach. 

3. Organizator poinformuje o przyjęciu bądź odrzuceniu oferty uczestnictwa w Tragach telefonicznie 

lub e- mailem do 14 lipca 2014  

4. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia oferty uczestnictwa bez podania przyczyn. 

5. Formularze zgłoszenia nadesłane po 10.07.2014 r. będą rozpatrywane przez Organizatora w miarę 

posiadania wolnej przestrzeni 

6.  W przypadku większej liczby zgłoszeń w pierwszej kolejności przyjmowani będą wystawcy z 

województwa podlaskiego. 

 

 

V.  Opłaty: 

1. Opłata za miejsce na stoisko pobierana będzie bezpośrednio od wystawców podczas Targów przez 

pracowników Augustowskich Placówek Kultury.  

2. Wysokość  opłaty zależy od powierzchni stoiska i miejsca jego ustawienia. 

3. W przypadku korzystania ze stoiska w 1 dniu Targów obowiązuje wyższa opłata. 

4. Wysokość opłaty za wynajem powierzchni handlowej określona jest w Karcie Zgłoszenia 

Wystawcy. 



 

 

VI. Organizacja stoisk: 

1. Każdemu wystawcy miejsce handlowe zostanie przypisane przez Organizatora i wskazane w dniu 

rozpoczęcia Targów. 

2. Rejestracja uczestników oraz montaż stoisk  odbywać się będzie 19 lipca 2014 od godz. 8,00. 

3. Wystawca zobowiązany jest zagospodarować przydzielone stoisko najpóźniej do godz. 11,30. W 

przypadku niedotrzymania tego terminu Organizator może zagospodarować stoisko we własnym 

zakresie. 

4. Miejsce wyznaczone przez Organizatora nie podlega negocjacjom, przy czym Organizator zastrzega 

sobie prawo jego zmiany w trakcie Targów z przyczyn organizacyjnych bądź technicznych.   

5. Organizator nie przewiduje możliwości sprzedawania z samochodów lub pozostawiania samochodów 

na miejscu sprzedaży w godzinach planowanej imprezy 

6. Wystawca ponosi odpowiedzialność za organizację swego stoiska. Transport, przeładunek, 

zamontowanie i demontaż eksponatów należą do obowiązków Wystawcy 

7. Wystawca zobowiązany jest do utrzymania porządku i czystości stoiska i zaplecza.  

8. Na terenie stoisk obowiązuje zakaz palenia tytoniu  

9. Wystawca jest zobowiązany do zabezpieczenia fachowej obsługi stoiska.  

10. Wystawca może prowadzić sprzedaż i reklamę towarów tylko na własnym stoisku,  przy czym 

możliwa jest reklama w innym miejscu po uzgodnieniu z Organizatorem 

 

VI. Zasady prowadzenia działalności 

1. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia sprzedaży towarów bez ponoszenia jakiejkolwiek 

odpowiedzialności z tego tytułu, które uzna za niebezpieczne lub sprzeczne z charakterem Targów. 

2. Niedopuszczalny jest obrót towarami lub usługami, których posiadanie i oferowanie jest zakazane 

bądź ograniczone z mocy prawa i obowiązujących przepisów  oraz sprzedaż towarów lub usług 

nieposiadających atestów PZH. 

3. Wystawca zobowiązany jest posiadać wszelkie wymagane dokumenty uprawniające do prowadzenia 

działalności handlowej podczas Targów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami  

4. Wystawca oferujący produkty żywnościowe zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

higieniczno-sanitarnych: 

 powinien mieć dostępne odpowiednie urządzenia, aby utrzymać właściwą higienę (mycie 

rąk, sprzętu, worki na śmieci); 

 powierzchnie, które mają kontakt z żywnością muszą być w dobrym stanie, łatwe do 

czyszczenia (gładkie, zmywalne); 

 należy zapewnić właściwe warunki przechowywania żywności łatwo psującej się; 

 osoby mające kontakt z żywnością powinny posiadać orzeczenie lekarskie do celów 

sanitarno-epidemiologicznych. 

5. Na terenie Targów obowiązują ogólnie stosowane przepisy BHP, P.POŻ 

6. Zabrania się podłączania energii elektrycznej we własnym zakresie, korzystania z prowizorycznej lub 

uszkodzonej instalacji elektrycznej, pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci urządzeń 

nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji, wnoszenia na teren Targów substancji chemicznych 

pożarowo niebezpiecznych, zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz 

tarasowania dróg ewakuacyjnych i p.poż 

7. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania wydawanych przez Organizatora i Straż Miejską 

poleceń porządkowych. 

8. Zabronione jest wnoszenie broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz substancji chemicznych 

pożarowo niebezpiecznych 

 

 



VIII. Odwołanie uczestnictwa: 

1. W sytuacji zaistnienia osobistych okoliczności uniemożliwiających udział należy powiadomić 

Organizatora o nieobecności do dnia 17.07.2014 roku. 

 

IX. Postanowienia końcowe: 

1. Wystawca zobowiązuje się do przyjęcia warunków zawartych w Regulaminie z chwilą złożenia Karty 

Zgłoszenia Wystawcy. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu wystawców w czasie trwania 

      Targów spowodowane przez osoby trzecie lub siłą wyższą np. pożarem, wichurą itp. 

3. Organizator odpowiada za utrzymanie porządku oraz monitoring na terenie Targowym. 

4. Podczas trwania Targów będą przeprowadzone konkursy na „Najciekawszą prezentację stoiska” oraz    

„Najatrakcyjniejszy produkt”. 

5. Zobowiązuje się Wystawcę do przestrzegania czasu trwania Targów: 

 19.07.2014 r. w godz. 12
00

 - 20
00  

 20.07.2014 r. w godz. 9
00

 - 16
00 

6. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów targowych. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie bez podania przyczyny. 

8. Podczas trwania Targów przez Organizatora prowadzony będzie stały dyżur pod numerem telefonu 

500296234 oraz przez Koordynatora części handlowo- wystawienniczej 519893684 

9. Egzekwowanie niniejszego regulaminu powierza się Organizatorowi, Koordynatorowi części 

handlowo- wystawienniczej, służbom porządkowym oraz Policji i Straży Miejskiej 

 

 

Biuro organizacyjne Targów AgroEkoTurystycznych 

mieści się w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 18-210 Szepietowo, woj. podlaskie 

a w dniach Targów w Miejskim Ośrodku Kultury, Rynek Zygmunta Augusta 9 

 

Informacja 

                 e- mail   agroeko.augustow@gmail.com  

           (poniedziałek – piątek w godzinach 7.30 – 15.30) 

PODR Szepietowo – Małgorzata Wróblewska tel.86 275 89 19,500296234,  

PZDR Augustów   - Edyta Bronakowska, tel. 876433860,   519893684  

Augustowskie Placówki Kultury,  Renata Rybsztat – 876433659, 502414744 

 

mailto:agroeko.augustow@gmail.com

