
 

 

 

 

 

REGULAMIN 

  
I   INFORMACJE OGÓLNE 

1) Organizatorem Podlaskiego Dnia Kukurydzy jest Podlaski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. 

2) Miejsce – Pola demonstracyjne Podlaskiego Ośrodka Doradztwa    

Rolniczego w Szepietowie. 
3) Wystawa czynna będzie w dniu 13 września 2015 r. w godz. 9.00-

15.00. 

4) Wstęp na wystawę dla osób zwiedzających jest bezpłatny. 
 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1) Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do 04 września 2015 r. na 

adres Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wypełnionej "Karty 
zgłoszenia udziału" oraz dokonanie wpłaty na konto PODR Szepietowo: 

Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie nr: 

25 8769 0002 2001 0000 4473 0001 
W ramach opłaty Organizator zapewnia udostępnienie zamówionej 
powierzchni pod stoisko, możliwość bezpłatnego ustawienia we własnym 

zakresie masztu lub banera na stoisku. 

2). Stoiska wystawowe wyznacza Organizator według kolejności 
przesłanych zgłoszeń. Organizator, nie zapewnia na stoisku dostępu do 

bieżącej wody oraz energii elektrycznej. 

3) Warunkiem uczestnictwa w Podlaskim Dniu Kukurydzy jest nie 
zaleganie z płatnościami za poprzednie imprezy targowo-

wystawiennicze organizowane przez  PODR.  
 

III  CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1) Wystawca zobowiązuje się do opłaty kosztów uczestnictwa     do dnia 04     

września 2015 r. Opłata zawiera  podatek VAT. 

2) Uregulowanie pełnej należności jest warunkiem udostępnienia 

powierzchni wystawowej. W przypadku dokonania wpłaty  po dniu 

12 września 2015r. .(przelew lub w kasie PODR) kwota będzie 

zwiększona o 10% wartości (zgodnie z cennikiem PODR)  
 

IV  URZĄDZENIE STOISKA 

1) Organizator udostępnia wystawcy powierzchnię wystawową     w dniu 
poprzedzającym otwarcie imprezy od godz. 9.00 dnia 

 12 września 2015 r. 

2) Urządzanie stoiska przez wystawcę musi być zakończone        do godz. 
9.00  dnia 13 września 2015 r. 

3) Transport, rozładunek i załadunek dostawca wykona               we  
własnym zakresie. 

4) Do rozładunku i załadunku ciężkich maszyn Organizator udostępnia 

bezpłatnie rampę rozładunkową. 
5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie jakości stoisk 

wystawowych spowodowanych niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi, a co za tym idzie wystawca nie może zgłaszać 
reklamacji z tym związanych. 

 

V UBEZPIECZENIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ZASADY BHP 

1) Organizator zapewnia dozór porządkowy terenów wystawowych od 

godz.    1800 dnia 12 września 2015 r. (sobota) do godz. 700 dnia 13 

września 2015 r. (niedziela) 
2) Ubezpieczenie maszyn i urządzeń wystawca zobowiązany jest      

dokonać we własnym zakresie. 

 
 

 

 
 

 3) W celu       zapewnienia indywidualnej ochrony mienia pozostawionego 

na stoisku, Organizator umożliwia kontakt z koncesjonowaną firmą 
ochroniarską w celu podpisania umowy zlecającej ochronę. Potrzeby w tym 

zakresie należy zgłaszać do Biura Organizacyjnego Targów (tel. 

862758944). 
4) Na terenach wystawowych przeznaczonych do urządzania stoisk i 

ciągach komunikacji pieszej oraz terenach prezentacji maszyn obowiązuje 

całkowity zakaz ruchu pojazdów mechanicznych  
    w godz. 9.00 -15.00 z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych oraz 

pojazdów na których ruch zgodę wyraził Organizator. 

5)Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia, 
kradzieże, zniszczenie maszyn i urządzeń oraz wypadki w trakcie 

trwania i likwidacji ekspozycji oraz w czasie imprez towarzyszących. 

6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się warunków 
na stoiskach wystawowych spowodowanych niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi, a co za tym idzie wystawca nie może zgłaszać 

reklamacji z tym związanych. 
7) Wszelka działalność sprzeczna z zasadami obowiązującymi na terenach 

wystawowych określone w niniejszym regulaminie zwalnia 

Organizatora z warunków umowy, a wystawca traci prawo do roszczeń z 
tytułu poniesionych strat. 

8) Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp  

    i ppoż. obowiązujących na terenach i obiektach wystawowych  

Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. 

Obowiązujące Zasady BHP dostępne są na oficjalnej stronie 

internetowej PODR ( http://www.odr.pl) i tablicy ogłoszeń 

znajdującej się na Terenach Wystawowych  PODR. 
 

VI WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG HOTELARSKO - 

GASTRONOMICZNYCH OFEROWANYCH PRZEZ PODR W 

SZEPIETOWIE 

1)  Wysokość opłat za usługi hotelarskie i gastronomiczne oferowane przez 

Ośrodek Szkoleniowy PODR w Szepietowie, określa cennik PODR. 
2) Wszyscy chętni, którzy są zainteresowani usługami hotelowo- 

gastronomicznymi, powinni złożyć pisemne zamówienie najpóźniej  do 

dnia 04września 2015 r. 
3) O rezerwacji pokoi decyduje kolejność przysłanych  zamówień. 

4) Wszelkie formalności związane z uregulowaniem spraw finansowych, 
dotyczących wyżywienia i noclegów należy dokonywać w formie 

wpłaty gotówkowej w recepcji Ośrodka Szkoleniowego. 

5) Osoby korzystające z posiłków oferowanych przez stołówkę PODR w 

Szepietowie zgłoszą się do recepcji Ośrodka Szkoleniowego po odbiór 

kartek na wyżywienie na podstawie których wydawane są posiłki. 

VII POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1) W przypadku anulowania zgłoszenia po 07 września 2015 r.   zlecający 

traci prawo do zwrotu wniesionej wpłaty.  

2) Podpis na karcie zgłoszenia udziału jest jednoznaczny 
z akceptacją Regulaminu  Podlaskiego Dnia Kukurydzy oraz  formą 

umowy z Organizatorem na świadczenie usług w tym zakresie. 

 
 
 

 
 
 

  

PODLASKI DZIEŃ KUKURYDZY 
SZEPIETOWO 

13 września 2015 r. 

BIURO ORGANIZACYJNE PODLASKIEGO DNIA KUKURYDZY 

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

tel. 86 275 89 44,  fax. 86 275 89 51.      (poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30) 

Informacji o organizacji  udzielają: 

Sławomir Czapkowski tel. 86 275 89 44, kom. 508 216 170, fax. 86 275 89 51 - miejsca wystawowe 

Recepcja Ośrodka Szkoleniowego tel. 86 275 89 30, fax. 86 275 89 51 - noclegi i wyżywienie 

(recepcja czynna całą dobę), 

Informacje: http://www.odr.pl     e-mail: targi@odr-szepietowo.pl 

 

http://www.odr.pl/

