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Regulamin
22. T arg6w PrzedsigbiorczoSci i Rzemiosla INTER-REGION,,Dom

i Ogr6d"

Prudnik 01 - 03.09.2017 r.

1.

Organizatorem imprezy pn.22.TargiPrzedsigbiorczo6ci i Rzemiosla INTER-REGION ,,Dom

i

Ogr6d" Prudnik w dniach 01-03.09.2017 r. jest Gmina Prudnik - Agencja Promocji
Rozrvoju Gminy Prudnik z siedzib4 48-200 Prudnik, ul. Rynek 1, tel. + 48 77 4376655,
fax + 48 77 4387303, e-mail: promocja@.prudnik.pl
2, Osob4 realizuj1c4 dzialania zwi4zane z organizacjq Targ6w Przedsigbiorczo6ci i Rzemiosla
Inter - Region ,,Dom i Ogr6d" jest Malgorzata Halek - Malinowska - Kierownik Agencji,
tel.+48 77 4376655, fax * 48 77 4387303, e-mail: malgorzata.halek-malinowska@prudnik.pl
3. Miejscem imprezy jest teren hali Sportowej O$rodka Sportu i Rekeacji w Prudniku,
ul.tr-tcznicza I oraztor\ucznicny znajduj4cy sig pr4r ll.tr-uczniczej L
4. Targi trwaj4 w dniach 01-03.09.2017 r. w godzinach:
01,09.2017 od 1 1.00 do 19.00
02.09.2017 od 10.00 do 19.00
03.09.2017 od 10.00 do 17.00
5. Organizator udostgpnia podierzchnig targow4. Wystawcorh udostgpniane s4 lawki i krzesla
w iloSci wskazanej przez .Wystawcg w kar3ie zgl.oszeniowej. Za przygotowanie stoiska
zgodnie z potrzebami Wystawc6w pobierane s4 oplaty okreSlane w punktach 6 i 7
Regulaminu. Wystawcy zobowiqzani s4 wykonl.wal arun?acjg stoiska we wlasnym zakresie,
w spos6b zapewniaj1cy bezpieczeristwo dla nich samych onz dla os6b odwiedzajqcych
stoisko. AranLacja stoiska moZliwa jest w obrgbie wyznaczorego miejsca.
6. Wystawcy zobowi4zuj4 sig do zwrotu koszt6w przygotowania stoiska targowego, przez co
rozumie sig w5rlyczenie miejsca targowego oraz zabezpieczenie na stoisku krzesel i stolik6w
wedlug zapottzebowaniazg)oszonego przez Wystawcg. Zwrotkoszt6w przygotowania stoiska
dokonywany bgdzie na podstawie umowy zawartej z Organizatorem, w wysol<oSci: 12 zllm2
(wewn4trz hali) lub 7 zf,lm2 (na zewn4trz: namiot, murawa).
7. FinaliSci i wyr62nieni w konkursach ,,Mister Targ6w Inter - Region 2016 r." oraz ,,Najlepsry
Produkt 'Iarg6w Inter - Regio4 2016 r." otrzym$q do 15m2 pow. targowej bez zwrotu
koszt6w przygotowania stoiska. Za ka2dy dodatkowy m2 zostanie naliczona op\ata za
wytyczenie i przygotowanie stoiska w wysoko6ci 72 zN/m2 (wewn4trz hali) lub 7 z-l/m2 (na
zewn4trz: namiot i murawa).
8. Wystawcy maj4 prawo do,montzi2u stoisk od dnia 31.08.2017 r., od godziny 14.00. Stoiska
powinny by6 pr4tgotowane do dnia 0109.2017 r., do godziny 1 1.00.
9, Z chwilq przybycia na teferi imprezy Wystawcy zobowi4zani s4 do rejestracji w punkcie
informacyj nym Or ganizatoru.
10. Kaidy Wystawca ma obovrii4zek posiada6 identyfikator. Identyfikatory przekazane zostan4
Wystawcom w punkcie informacyjnym Organizatora podczas procesu rejestracji.
11. Wystawcy na podstawie umowy zawartej z Organizatorem mog4 prowadzi6 sprzeda?
produkt6w i uslug na terenie imprezy w dniach i godzinach okre$lonych umow4, nie
wczesniej jednak ni2 od godziny I 1.00 do godziny 19.00 w pi4tek, od godziny 11.00 do 20.00
w sobotg oraz od godziny 10.00 do godziny 17.00 w niedzielg. Dzialalnofil ta prowadzona
mo2e by6 tylko w miejscach wskazanych przez Organizatora oraz zgodnie z obowi1zuj4cymi
w tym zakresie przepisami prawa. Dla ka2dego z Wystawc6w Organizator wyznaczy miejsce
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13' Plan roznieszczettia stanowisk clostgpny bg<Jzie w pLrrrl<cie informacy.jnym
organ izatoraoraz,
na tablicy ogtoszeri przy we.jdciLl grownynl 11a rer.en targowy,

14' Program ilripl'ez lowarzysz.|cvclr Tar'gorrr ogloszorry zostanie w
rled iach oraz. na ter.enie
rniasta i guriny prudriik w forrrrie plakatow,
15' ol'ganizator dysportLrje wlasn4 s'lLrzbq ochlouy, slLrzbq medycznel oraz obslLrgq
organizacyjpqr
a) wyznaczotly jest pLrrrkt inforntacyjrry Organizatot'a, u, l<tor.ym dostgpny.yest telefbs
alanrowy, obstuga posiada identyfikator.y,
b) wyznaczotly.iest pLrnkt stu2by ocrr'ony oraz pLrnr<t rnedyczry.
16' organizator Targow Ltprawttiony jest do utrwalania iclr przebiegLi, a w
szczegolloSci
zachowania sig os6b, przy ponlocy tnz|dzeh rejestrui4cych obraz i dzwigk,
17' organizator zapewnia Lrbezpieczenie eksporratdw targowych w zal<r.esie;
waldalizmu,
l<radzieLy, ognia i innych zdarze| losowych, Wystawcom zaleca sig wykLrpierrie
polisy
odpowiedzialnoSci cywi lne.j,
18' Stuzba ochrotty orgattizatot'a, legitynrLr.jqc sig iderrt,v,til(atol'er"r1 rr rr'r it:sz-czorrvnr vv \\ircrocz.n\,nr
trielscu,.jest uprarvtriotta clo tr.igcia, w celLr niez-wloczucgo pr.zel<azania Policji clsob
stwarzaj4cyclt bezpoSredrtie zagrozerrie clla zycia lLrb z-drowia lLrdzl<iego, a tal<.Le
cltroniorrep,o
mienia lub sprawnego przebiegu'l-ar.gor,i,,
19' S'luzba ocltrony ttta obowi4zel< ilsunqc z telenLr talgowego osoby, l<tore swoinr
z,achowa6iern
zal<trocajq przebieg Tar.gow W przypadkLr, gd5, clziafarria podjgte prz.ez
slLrzby porzqdl<ora,e
Organizatot'a sq niesltLtteczne, Ot'garriz.ator wystgpu.je o ponloc do polic.ii ILrb Str.az.y,Mie,jsltie.j
20' Osoby obecne tta terenie targowyrll 'z.obowi4zane sq zaclrowac sig w spos6b rrie zagraza.jqcl,
porzqdl<owi i bezpieczetistwLr inrryclr osob pfzeb5,ra,sjqgych w tyll lniejscLr.
21, Wszyscy r-rozesttticy l-argow rna.jq obor,viq'zel<'zapoznac sig z regulanriuenr lrali
spqrtowe.l
OSrodlca Sportu i RekLeacji w Prrrclniku wywreszonynl na tablicy ogloszeri
tn2 prz,y we.jSciLr
gl6wnyrn i stosowai sig do jego postanowieri,
22, \Nszyscv uczestnicy impt'ezy wintti zapoznac sig z riiniejszym Regulaminern i stosowai sig
do
Jego postatrowieri.
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Organizato|zastzega sobie prawo do nie wpLrszczania uatereu targowy os6b, wobec ltt6rych istnieje
uzasaduione podejrzenie wywotania niepol<o.jLt i zanrieszel<.
Organizator zastzega sobie prawo clo usLrnigcia z- tererru targowego za podr.ednictwerl sluzb oclropy,
Strazy Miejskie.j lub Polic.ji osdb, wobec l<tor1,ch istnie.jc Lrzasaclrrione pocle.jrzenie wywotania
niepokojLr i zanieszel< ot'az osob. ivobec l<toryclr istnie.je uz-asadrriorrc poclcjrzenie prrcclrovi,ywarria
plzedntiot6w stwarzal1cydt zagroz.enie irycia lLlb zdrowia innych uczestrr il<tiw, -l'argtivi,.
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ZABRANIA SIE

a)

Wnoszettia tta terelt tal'gowy napoj6w alkoholowych, Srodk6w odurzajqcych, ogni
sztucznych, rac, 6wiec dytrnych, tr'4bel< ze sprgzoltym powietrzern, gwizdl<6w, no|y, butelel<,
sz.l<lattel<, pttszel< oraz innych przedrniot6w. kt6re rnogq byi Lr2yte jako brori i stanowii
zaglozerr i e lrczpi eczeristu,a,

b) [lzLtcarria .jaltirril<olr,r,iel< przcdmiotami zafowno wervutltrz.jak itra z,ewrrqtrzobiektLr.
c) |.,Jzylvarria wulgarnego slowrrictwa iohrra2ania irrrrych osob,
d) Wspinatria sig na maszty, l<orrstrul<c.je stalowe oraz inne rriejsca zna.jdir.j4ce sig na obsz-ar.ze
tetetlu tat'gowego,

e)

U'|ywania odbiornil<6u, r'adiowych lub inn;,clr przedrniot6w, kt6re mogq utrudrriai
Ll n ierr clz
u, iai prz.e orou,adzerr e'fa r.stirv.
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osoBY oBECNti NA'fAllGACIr 54 ZOBOWT^ZANE ZACFTOWYWAC SI4 W SPOSOB
NI.E T,AGIIAZAJACY BIILPIEC'LENSTWU INNYCFI OSOB OBBCNYCH NA TEJ
IMPRIZIE, A W SZCZEGOLNOSCI PRZESTRZEGAC RBGULAMINOW OBIEKT6W
I IMPREZY. WEJSCIE NA TERF]N TARGOWY OZNACZA AUTOMATYCZNA

r

BEZWZGLEDNA AKCEPTACJE w/w PRZEPISOW. ORGANTZATOR ZASTRZEGA
SOBII.] PRAWO DO USUNI4CIA W KAZDYM CZASIB Z TERENU TARGOWEGO PF(ZEZ
st,uzBY PoRZ4DI(ow[], Pol,Ic,ni, S]'RAZ MIIIJSKA, KAZDEJ osoBy, KTORA Do

NlNIIl.lSZYCll PItzEPls6w stri NrIi zASToSIJ.tti, t,UB KTORBJ OBECNOSC
MOGI,AI]Y 7. TI.OZNYCTI POWODOW BYC ZRODI,EM ZAGROZENIA LUB
PRZYKROSCI DLA OSOB TRZT]CICFI.
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