
 

 

 

 

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 2020 r. w godz. 900- 1500. 
4) Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-Cov-2, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Podlaskiego Dnia 

Kukurydzy nie później niż 7 dni przed planowaną data imprezy. 

4) Wstęp na wystawę dla osób zwiedzających jest bezpłatny. 
5) Organizator informuje o zamiarze filmowania i wykonywania fotografii podczas trwania Targów. 

6) Zwiedzający wraz ze wstępem na tereny wystawowe wyrażają zgodę Podlaskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo 

Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo na utrwalanie ich wizerunku oraz na wykorzystywanie ich wizerunku utrwalonego na zdjęciach, filmach i nagraniach 
wykonanych w ramach prowadzenia działalności doradczej, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie 

wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób 

utrwalonymi w ramach prowadzenia działalności doradczej, na stronie internetowej PODR w Szepietowie www.odr.pl, w mediach społecznościowych 
administrowanych przez PODR w Szepietowie, w wydawnictwach, materiałach promocyjnych i informacyjnych PODR w Szepietowie w celach 

reklamowych, promocyjnych, marketingowych i informacyjnych związanych z prowadzoną działalnością. 

 

II WARUNKI UCZESTNICTWA 

1) Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do 7 września 2020 r. na adres Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wypełnionej "Karty 

zgłoszenia udziału" oraz dokonanie opłaty na konto PODR Szepietowo:  
Wpłaty należy dokonać na konto PODR Szepietowo  

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

W ramach opłaty Organizator zapewnia udostępnienie zamówionej powierzchni pod stoisko, możliwość bezpłatnego ustawienia we własnym zakresie masztu 
lub baneru 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 jakimikolwiek płatnościami na rzecz PODR w tym za poprzednie imprezy 

targowo-wystawiennicze organizowane przez PODR.  

 

III CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1) Wystawca zobowiązuje się do wniesienia opłaty do dnia 7 września 2020 r. opłata zawiera podatek VAT. 

2) Uregulowanie opłaty w pełnej wysokości jest warunkiem udostępnienia powierzchni wystawowej. W przypadku dokonania wpłaty po dniu 12 września 2020 

r. (przelew lub w kasie PODR) kwota będzie zwiększona o 10% wartości (zgodnie z cennikiem PODR).  

3) W przypadku anulowania zgłoszenia po 9 września 2020 r. Wystawca traci prawo do zwrotu wniesionej opłaty.  

4) Podpis na karcie zgłoszenia udziału jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Podlaskiego Dnia Kukurydzy oraz formą umowy z Organizatorem.  
 

IV URZĄDZENIE STOISKA 

1) Organizator udostępnia wystawcy powierzchnię wystawową w dniu poprzedzającym otwarcie imprezy od godz. 900 dnia 12 września 2020 r. 
2) Urządzanie stoiska przez wystawcę musi być zakończone do godz. 900 dnia 13 września 2020 r.  

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

4) Do rozładunku i załadunku ciężkich maszyn Organizator udostępnia bezpłatnie rampę rozładunkową. 
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. 

 

V UBEZPIECZENIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ZASADY BHP 

1) W ramach opłaty za stoisko Organizator zapewnia: 

- nadzór porządkowy terenów wystawowych od godz. 1900 dnia 12 września 2020 r. (sobota) do godz. 600 dnia 13 września 2020 r. (niedziela) 
2) Ubezpieczenie oraz ochronę maszyn, urządzeń i mienia wystawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie. 

3) W celu zapewnienia indywidualnej ochrony mienia pozostawionego na stoisku, Organizator udostępni Wystawcom kontakt z koncesjonowaną firmą 

ochroniarską w celu podpisania umowy zlecającej ochronę. Potrzeby w tym zakresie należy zgłaszać do Biura Organizacyjnego Targów (tel. 86 275 89 44). 
4) Na terenach wystawowych przeznaczonych do urządzania stoisk i ciągach komunikacji pieszej oraz terenach prezentacji maszyn obowiązuje całkowity zakaz 

ruchu pojazdów mechanicznych w godz. 900 - 1500 z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych oraz pojazdów na których ruch zgodę wyraził Organizator. 

5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, kradzieże, zniszczenie maszyn i urządzeń oraz innego mienia a także za jakiekolwiek 
wypadki w trakcie trwania i likwidacji ekspozycji oraz w czasie imprez towarzyszących. 

6) 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. 

7) Wszelka działalność sprzeczna z zasadami obowiązującymi na terenach wystawowych określone w niniejszym regulaminie jest niedozwolona. Organizator 

nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu poniesionych przez wystawców 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 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA PODLASKIM DNIU KUKURYDZY W ZWIĄZKU Z COVID 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w trakcie epidemii, na terenach wystawowych dla wszystkich 

uczestników zostają wprowadzone następujące wymagania: 

1. Na tereny wystawowe może wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Na tereny wystawowe nie może wejść osoba, która jest chora, przebywa w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, 
albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

3. Uczestnicy mają obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej. 

4. Przebywający na terenach wystawowych są obowiązani do: 
- zasłaniania nosa i ust. (maseczką, przyłbicą itp.), chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób 
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- dezynfekcji dłoni w momencie wejścia/wyjścia na tereny wystawowe, w toaletach, na stoiskach wystawców, korzystając z ogólnodostępnych płynów do 

dezynfekcji 

- korzystania z dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej, 
5. Na terenach wystawowych obowiązuje nakaz poruszania się zgodnie z oznaczeniami i komunikatami przy zachowaniu bezpiecznego dystansu pomiędzy 

osobami tam przebywającymi w szczególności w kolejce do wejścia, w punktach obsługi klienta, na stoiskach wystawców, przestrzeniach gastronomicznych, 

toaletach. 
6. Pracownicy wykonujący bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania są zobowiązani do zakrywania nosa i ust; zalecane jest 

stosowanie maski, maseczki albo przyłbicy. 

7. Organizator zobowiązuje Wystawców do zapewnienia na swoich stoiskach stosownych środków ochrony osobistej dla personelu oraz środków 
dezynfekujących. 

8. Za stosowanie się do zaleceń GIS w związku z COVID na własnym stoisku odpowiada Wystawca. 

 
W razie nieprzestrzegania wymienionych wymagań Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) nie wpuszczenia na tereny wystawowe osób, które odmówią spełnienia wymagań bezpieczeństwa lub co do których zaistnieje prawdopodobieństwo 

zakażenia koronawirusem, 

b) natychmiastowego wyprowadzenia Uczestnika wydarzenia i uniemożliwienia mu ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania 

odpowiednich służb, jeśli Uczestnik nie będzie stosował się do ustalonych wymagań.   

 

VII WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG GASTRONOMICZNYCH I HOTELOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ PODR W SZEPIETOWIE 

1) Wysokość opłat za usługi gastronomiczne i hotelowe oferowane przez Ośrodek Szkoleniowy PODR w Szepietowie, określa cennik PODR, na podstawie 
którego opracowane zostało zamówienie na wyżywienie. 

2) Wystawcy zainteresowani usługami gastronomicznymi i hotelowymi powinni przesłać wypełnione zamówienie na wyżywienie do dnia 7 września 2020 r.  

3) Wszelkie formalności związane z uregulowaniem spraw finansowych, dotyczących wyżywienia i noclegów należy dokonywać do dnia 7 września 2020 r. 
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 

 
VIII UDZIAŁ W KONKURSACH 

1) Wystawcy biorą udział w konkursach organizowanych przez PODR w Szepietowie w trakcie trwania Podlaskiego Dnia Kukurydzy. 

2) Organizacja innych niż opisane w ust. 1 powyżej konkursów, plebiscytów i loterii na Terenach Wystawowych Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 
Szepietowie musi być zgłoszona Organizatorowi w formie pisemnej do dnia 7 września 2020 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. 
 

IX INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH  

W związku z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych): 

1) Administratorem danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, z siedzibą w: Szepietowo Wawrzyńce 64, 18-210 
Szepietowo; tel. 86 275 8910 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest za pomocą adresu e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl 

3) Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: 
a) sprzedaży i realizacji usług odpłatnych, spełnienia wymogów prawnych związanych ze sprzedażą usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f (zapewnienie 

właściwej jakości usług i zarządzania realizacją usług, prowadzenie rozliczeń z klientami i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
b) prowadzenia działalności doradczej, w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych i informacyjnych związanych z prowadzoną działalnością na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, e oraz f (zapewnienie właściwej jakości: doradztwa, realizacji umowy na finansowanie zadań doradczych, zarządzania 

realizacją zadań doradczych oraz marketing bezpośredni własnych produktów lub usług) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. 

c) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
4  Odbiorcą danych osobowych mogą być: 

a) podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa 

b) dane w postaci wizerunku mogą zostać upublicznione na stronie internetowej PODR w Szepietowie (www.odr.pl), w mediach społecznościowych 
administrowanych przez PODR w Szepietowie, w wydawnictwach, materiałach promocyjnych i informacyjnych PODR w Szepietowie po uzyskaniu zgody 

osoby, której dane dotyczą 

5) Administrator będzie przekazywał dane osobowe do państwa trzeciego w postaci wizerunku na portalu Facebook w przypadku wyrażenia zgody. 
Administrator informuje, że portal Facebook jest wymieniony jako spełniający wymogi porozumienia EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności) 

6) Administrator może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszej Zgodzie, w celu promocji 

realizowanych działań 
7) Dane osobowe będą przechowywane w zależności od celu przetwarzania: 

a) przez okres określony w Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w PODR w Szepietowie zgodnie z przepisami prawa 

b) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej wycofania 
c) w przypadku nagrań monitoringu wizyjnego do 4 lub 25 dni, po czym nagrania będą zastępowane danymi aktualnymi, chyba, że zajdzie uzasadniona 

konieczność przechowywania zapisu z monitoringu dla celów dowodowych w zakresie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez stosowne 
organy 

8) Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

9) Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez 

administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania realizacja usługi nie będzie możliwa. 

Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać. 
 

 BIURO ORGANIZACYJNE TARGÓW 

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

 woj. podlaskie 

Informacji o organizacji udzielają:(poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30) 
Dorota Godlewska 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 - noclegi i wyżywienie 

(recepcja czynna całą dobę), 

e-mail: targi@odr-szepietowo.pl 
 


