
                                                                                                                                       
REGULAMIN

 

I. Informacje ogólne 

1. Organizatorem Podlaskich Targów Budownictwa Wiejskiego jest Podlaski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. 

2. Miejsce – tereny wystawowe „AGROARENA” w Szepietowie. 

Czas trwania Targów dnia 13 maja 2018 r. w godzinach 900 – 1600. 

3. Wstęp na tereny wystawowe podczas targów dla osób zwiedzających jest bezpłatny. 

 

II. Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w Podlaskich Targach Budownictwa Wiejskiego jest 

dostarczenie do dnia 7 maja 2018 r. Organizatorowi Targów wypełnionej i 

podpisanej Karty Zgłoszenia Uczestnictwa w Podlaskich Targach Budownictwa  

2. Do wypełnionej Karty Zgłoszenia Uczestnictwa w Podlaskich Targach 

Budownictwa Wiejskiego należy dołączyć kopię dowodu wpłaty opłaty za 

uczestnictwo. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Podlaskich Targach Budownictwa Wiejskiego jest 

niezaleganie z jakimikolwiek płatnościami na rzecz PODR w tym za poprzednie 

imprezy targowo – wystawiennicze organizowane przez PODR. 

 

III. Opłaty za uczestnictwo, terminy płatności oraz warunki odstąpienia od umowy 

1. Wysokość opłat za stoisko oraz dodatkowe usługi określa cennik usług PODR, na 

podstawie którego opracowano Kartę Zgłoszenia Uczestnictwa w Podlaskich 

Targach budownictwa Wiejskiego. 

2. W przypadku dokonania wpłaty po 12 maja 2018 r. kwota będzie zwiększona o 

10% wartości (zgodnie z cennikiem PODR). 

Wpłaty należy dokonać na konto: 

PODR w Szepietowie 

BGK w Białymstoku nr: 62 1130 1059 0017 3415 5620 0003 

3. W przypadku uregulowania zapłaty przelewem, zamawiający otrzyma fakturę 

wystawiona z data wpływu środków pieniężnych na konto. 

4. Złożenie rezygnacji przez Wystawcę: 

- Zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w Podlaskich Targach Budownictwa 

Wiejskiego jest możliwe w terminie do dnia 7 maja 2018 r.  

- Organizator Podlaskich Targów Budownictwa Wiejskiego nie dokona zwrotu 

środków pieniężnych wniesionych przez Wystawcę na poczet uczestnictwa w 

Targach jeśli zgłoszenie uczestnictwa w Targach zostanie dostarczone po 7 maja 

2018 r. (decyduje data wpływu). 

5. Rezygnacja z udziału w Targach wymaga formy pisemnej (dopuszczalne jest pismo 

wysłane fax. lub e-mail). 

 

IV. Urządzenie stoisk, warunki bezpieczeństwa, odpowiedzialność 

1. Rozmieszczenia stoisk na terenach wystawowych dokonuje Organizator Targów. 

2. Wystawcy nie mogą zmieniać i łączyć stoisk oraz dokonywać zmiany numeracji lub 

udostępniać ich pod wystawcom. 

3. Urządzanie stoiska przez Wystawcę musi być zakończone do godziny 900 dnia 13 

maja 2018 r. 

4. W ramach opłaty za stoisko Organizator zapewnia: 

 

 

- Nadzór porządkowy terenów wystawowych od godziny 1800 w dniu 12.05.2018 r. do 

godziny 700 w dniu 13.05.2018 r. 

- Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za mienie pozostawione na 

stoisku wystawowym, oraz na terenach wystawowych podczas trwania targów. 

5. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za pogorszenie się 

warunków na stoiskach wystawowych spowodowanych niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi, a co za tym idzie wystawca nie może zgłaszać reklamacji i 

roszczeń z tym związanych. 

6. W celu zapewnienia indywidualnej ochrony mienia pozostawionego na stoisku, 

Organizator udostępni Wystawcom kontakt z koncesjonowana formą ochroniarską 

w celu podpisania umowy zlecającej ochronę. Potrzeby w tym zakresie należy 

zgłaszać do Biura Organizacyjnego Targów ( tel. 86 275 89 44). 

7. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń wystawca zobowiązany jest dokonać we 

własnym zakresie. 

8. Na terenach wystawowych przeznaczonych do urządzania stoisk i ciągach 

komunikacji pieszej obowiązuje całkowity zakaz ruchu pojazdów mechanicznych 

w godz. 900 -1600 z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych oraz pojazdów na 

których ruch zgodę wyraził Organizator. 

9. Organizator nie zapewnia na stoiskach Wystawowych energii elektrycznej. 

10. Za urządzenie i likwidację stoiska odpowiada Wystawca.  

11. Wszelka działalność sprzeczna z zasadami obowiązującymi na terenach 

wystawowych określona w niniejszym regulaminie jest niedozwolona  Organizator 

nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu poniesionych przez 

Wystawców strat. 

12. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp i ppoż. 

obowiązujących na terenach i obiektach wystawowych  

13. W przypadku posiadania przez Wystawcę własnego źródła zasilania elektrycznego 

należy poinformować o tym fakcie elektryka wyznaczonego przez Organizatora. 

14. Wypełnienie i podpisanie Karty Zgłoszenia Uczestnictwa w Podlaskich Targach 

Budownictwa Wiejskiego, zamówienia na wyżywienie jest formą zawarcia umowy 

z Organizatorem na świadczenie usług określonych w tych dokumentach oraz jest 

jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się z „Regulaminem Podlaskich Targów 

Budownictwa Wiejskiego 13 maja 2018 r.  

 

VI. Warunki korzystania z usług gastronomicznych oferowanych przez PODR w 

Szepietowie 

1. Wysokość opłat za usługi gastronomiczne oferowane przez Ośrodek Szkoleniowy 

PODR w Szepietowie, określa cennik PODR, na podstawie którego opracowane 

zostało zamówienie na wyżywienie. 

2. Wystawcy zainteresowani usługami gastronomicznymi, powinni przesłać 

wypełnione zamówienie na wyżywienie do dnia 7 maja 2018 r.  

3. Wszelkie formalności związane z uregulowaniem spraw finansowych, dotyczących 

wyżywienia należy dokonywać do dnia 7 maja 2018 r. w formie przelewu. 

4. Osoby korzystające z posiłków oferowanych przez stołówkę PODR w Szepietowie 

muszą zgłosić się w recepcji Ośrodka Szkoleniowego po odbiór kartek na 

wyżywienie na podstawie których wydawane będą posiłki. 

 

VII. Udział w konkursach 

1. Wystawcy biorą udział w konkursach organizowanych przez PODR w  
Szepietowie. 

2. Organizacja innych niż opisane w ust. 1 powyżej konkursów, plebiscytów i loterii 

na terenach wystawowych Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 

Szepietowie musi być zgłaszana Organizatorowi w formie pisemnej do dnia 30 

kwietnia 2018 r. 

3. Na organizację konkursów, plebiscytów i loterii na Terenach Wystawowych 

Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie o których mowa w 

ust. 2 powyżej należy uzyskać zgodę Organizatora. 

 

 

PODLASKIE TARGI      

BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO 

SZEPIETOWO 13 MAJA 2018 r. 

BIURO ORGANIZACYJNE IX PODLASKICH TARGÓW BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO 

mieści się w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo Wawrzyńce 64, 18 - 210 Szepietowo,  

woj. podlaskie 
Informacji o organizacji udzielają: 

(poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30) 

Magdalena Krajewska tel. 86 275 89 44, kom. 508 216 170 fax. 86 275 89 51 - miejsca wystawowe 
Recepcja Ośrodka Szkoleniowego tel. 86 275 89 39, fax. 86 275 89 51 - wyżywienie 

 

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

http://www.odr.pl/
mailto:targi@odr-szepietowo.pl

