
 
 

 

REGULAMIN 

XXX Jubileuszowej Wystawy AGROPROMOCJA 2022 

Stary Sącz, 10-11 września 2022 r. 
 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
 

1. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą Wystawców uczestniczących w XXX Jubileuszowej 

Wystawie Agropromocja 2022, zwanej w dalszej części niniejszego regulaminu Wystawą. 

2. Organizatorem Wystawy jest Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą  

w Karniowicach wspomagany pracami Komitetu Organizacyjnego, w skład którego wchodzą: 

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja. 

3. Miejsce Wystawy – tereny Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym 

Sączu oraz wyznaczone i oznaczone pola uprawne przylegające do ww. terenu. 

4. Czas trwania Wystawy: 10 września 2022 roku, w godzinach 9.00 do 18.00  

11 września 2022 roku, w godzinach 10.00 do 20.00 

5. W związku z zaistniałą sytuacją międzynarodową oraz możliwym zagrożeniem rozprzestrzeniania 

się wirusa SARS-CoV-2, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wystawy, jednak nie 

później niż 14 dni przed planowaną datą imprezy. W przypadku wprowadzenia obostrzeń lub innych 

niezależnych od Organizatora zdarzeń, powyższy termin może ulec zmianie. 

 
 

II. WARUNKI UDZIAŁU I PŁATNOŚCI 

 
  

1. Uczestnik nabywa prawo udziału w wystawie po terminowym złożeniu Karty Zgłoszenia  

oraz dokonaniu pełnej płatności na konto za wybraną powierzchnię wystawową  

(nie ma konieczności przesyłania dowodów wpłaty). 

2. Określa się minimalną płatną powierzchnię wystawową na 2 m2. 

3. Opłata za powierzchnię obejmuje: najem powierzchni wystawienniczej, gniazdo elektryczne (po 

telefonicznym uzgodnieniu, zaznaczeniu na karcie zgłoszenia i uiszczeniu dodatkowej opłaty 

zgodnej z cennikiem), bezpłatny wpis do katalogu, sprzątanie ciągów komunikacyjnych. 

4. Dla celów płatności nie sumuje się powierzchni stoisk (każde stoisko jest stoiskiem oddzielnym). 

5. Oferta promocyjna przeznaczona jest dla twórców ludowych i KGW prezentujących na Wystawie 

wytworzone przez siebie wyroby oraz osób fizycznych wytwarzających osobiście prezentowane na 

wystawie wyroby, instytucji samorządowych, Urzędów Gmin. Organizator nie potwierdza 

indywidualnie przyjęcia zgłoszenia na Wystawę. 

6. Wystawca ma prawo odstąpić od uczestnictwa w Wystawie. Odwołanie uczestnictwa wymaga 

formy pisemnej. Za datę odwołania uczestnictwa uważa się datę wpływu do siedziby Organizatora 

pisma zawierającego stosowne oświadczenie. Odwołanie uczestnictwa po upływie terminu zgłoszeń 

powoduje obowiązek zapłaty przez Wystawcę należności za udział w Wystawie. 

 



III. PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE  

 

1. Upoważnia się kontrahentów do wejścia na teren wystaw celem przygotowania stoiska: 

- w przeddzień Wystawy w godz. 1000-2000, 

- w każdym dniu rozpoczęcia Wystawy od godz. 730. 

2. Zobowiązuje się do likwidacji stoiska w dniu zakończenia Wystawy (11.09.2022 r.) do godz. 2200. 

Inne niż wymienione wcześniej dni i godziny urządzania i likwidacji stoisk wymagają wcześniejszego 

ustalenia z Organizatorem. 

3. Każdy uczestnik Wystawy ma prawo do reklamy swoich towarów lub usług wyłącznie na własnym 

stoisku. Prezentacje nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać bezpiecznego poruszania się uczestników i 

publiczności, ani zakłócać spokoju. Reklama poza stoiskiem wystawcy jest płatna i wymaga 

uzgodnień z organizatorem. 

4. Do wejścia na teren Wystawy upoważnia uczestników przypięty w widocznym miejscu 

identyfikator wydany przez Organizatora. Uczestnik otrzymuje bezpłatnie dwa identyfikatory. 

Dodatkowe identyfikatory można nabyć u Organizatora. 

5. Elementy ekspozycji i inne urządzenia pozostawione po zakończeniu Wystawy bez akceptacji 

Organizatora uważa się za mienie porzucone, które przechodzi bez odszkodowania na rzecz 

Organizatora. 

 
 

IV. STOISKA WYSTAWIENNICZE 
 
 

1. Organizator przydziela Wystawcy powierzchnię oraz - po wcześniejszych uzgodnieniach 

osobistych bądź telefonicznych - określa lokalizację stoiska. 

2. Wystawcy zamawiający dostęp do energii elektrycznej proszeni są o posiadanie własnego 

przedłużacza elektrycznego. 

3. Zabudowa własna musi być zaakceptowana przez Organizatora.  

4. Prezentacja eksponatów o dużych wymiarach i ciężarze wymaga konsultacji z Organizatorem. 

5. W czasie zwiedzania ciągi komunikacyjne nie mogą być zastawiane przez środki transportu 

Wystawcy. Wszystkie środki transportowe po rozładowaniu elementów wyposażenia stoisk należy 

odprowadzić na miejsca wyznaczone specjalnie w tym celu przez Organizatora. Zabronione jest 

parkowanie pojazdów należących do obsługi stoiska przy jego granicach oraz poruszania się nimi po 

terenach wystawowych w godz. 9:00 – 18:00 oraz 9:00 – 20:00 w kolejnych dniach trwania Wystawy. 

W przypadku naruszenia tego zakazu, Organizator obciąży Wystawcę karą umowną wysokości 

1500,00 zł brutto. 

6. Utrzymanie czystości na stoisku w trakcie Wystawy jest obowiązkiem Wystawcy. 

Organizator zapewnia sprzątnięcie ciągów komunikacyjnych oraz wywóz śmieci. 

 
 

V. BEZPIECZEŃSTWO I UBEZPIECZENIE 

 
 

1. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane działaniem siły wyższej. 

2. Wystawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi powstałej szkody. 

3. Organizator zapewnia ochronę terenów wystawowych i stoisk po zamknięciu Wystawy  

dla publiczności w godzinach: 

- 10.09.2022 r. od godz. 1800 do 11.09.2022 r. do godz. 900, 

- 11.09.2022 r. od godz. 2000 do godz. 2200. 

W trakcie trwania Wystawy (w godz. udostępnienia Wystawy dla zwiedzających) Organizator 

zapewnia ruchome patrole ochrony. 

4. Za szkody wyrządzone na stoisku w godzinach otwarcia Wystawy dla publiczności Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności. W związku z tym Organizator zaleca ubezpieczenie towarów i innego 

mienia przechowywanego i prezentowanego na stoisku w czasie trwania Wystawy i transportu. 

5. Każdy uczestnik Wystawy obowiązany jest do przestrzegania na terenie Wystawy przepisów  

BHP i przeciwpożarowych. 



6. Na terenie Wystawy obowiązują zakazy: 

- palenia tytoniu i używania otwartego ognia, 

- korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej,  

- pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych, 

- wnoszenia na tereny ekspozycyjne substancji chemicznych, pożarowo niebezpiecznych, 

- zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania i zagradzania wyjść 

ewakuacyjnych. 

7. Uczestnicy Wystawy obowiązani są do transportu eksponatów i zwierząt odpowiednio 

przygotowanymi środkami transportu. 
 

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
 

1. Gdyby impreza nie odbyła się z przyczyn zależnych od Organizatora, jego odpowiedzialność 

ogranicza się do zwrotu kosztów wpłaconych przez Uczestników. 

2. Wszelkie reklamacje Uczestników winny być zgłaszane pod adresem Organizatora w terminie  

7 dni od daty zakończenia Wystawy. 

3. Złożenie przez Wystawcę Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją 

niniejszego regulaminu. 

4. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – w związku 

z ewentualnym uczestnictwem Państwa w Wystawie  informujemy, że: 

 Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego jest Administratorem danych osobowych, 

 Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych w MODR, z którym można się kontaktować  

pod numerem telefonu (12) 285-21-13 lub 14 wew. 215, pod adresem email: iod@modr.pl  

lub pisemnie na adres naszej siedziby. 

Wystawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MODR w celu wykonania 

niniejszej umowy oraz organizacji kolejnych edycji Wystawy. Prawa osób, których dane dotyczą: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu Wystawy i wydarzeń jej towarzyszących  

przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz jego emisji w celach reklamowo-

promocyjnych w wydawnictwach MODR i na jej stronach internetowych. Organizator może korzystać 

z takiego nagrania lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Wystawcy lub innej osoby 

przebywającej na terenie Wystawy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności 

zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach 

eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności 

poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie. 

 

 

Organizatorzy 
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