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REGULAMIN
XXXI TARGÓW „ROLNICZA JESIEŃ 2022”

23 października 2022 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizator: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama  
we Wrześni

Współorganizator: Powiat Wrzesiński

Partner: Burmistrz Miasta i Gminy Września

Partner: Gospodarstwo Rolne Państwa Waszaków       

Termin i miejsce Targów:

Termin: 23 października 2022 r., godz. 10.00 – 17.00

Miejsce: Teren Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, ulica Opieszyn,
ulica Kaliska, ulica Legnicka.

                                  

II.  CEL TARGÓW

Celem Targów jest realizacja działań reklamowych, promocyjnych i  edukacyjnych Zespołu Szkół
Technicznych  i  Ogólnokształcących  im.  gen.  dr.  Romana  Abrahama  we  Wrześni  poprzez
degustacje,  sprzedaż  produktów  rolniczych  i  ogrodniczych,  organizację  wystawy  maszyn i
urządzeń  rolniczych,  prezentację  hodowców  zwierząt  oraz  wytwórców  wszelkiego  rodzaju
rękodzieł.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Wystawca nabywa prawo udziału w Targach:

a) po dostarczeniu wypełnionego i podpisanego formularza „Karta zgłoszeniowa” Załącznik nr  1
dostępnego na stronie internetowej szkoły pod adresem www.zstio-wrzesnia.pl,

b) po dokonaniu opłaty za udział w targach i przesłaniu wraz z Kartą zgłoszeniową dowodu  
wpłaty  (podczas  targów  nie  będą  zbierane  opłaty  za  stoisko). Wpłaty  należy dokonać
na rachunek bankowy  (liczy się data wpływu na rachunek Organizatora). „Karta zgłoszeniowa”
stanowi podstawę do wystawienia faktury Vat, 

c) po otrzymaniu od Organizatora drogą elektroniczną potwierdzenia uczestnictwa.

2. Wypełnienie  i  przesłanie  formularza  „Karta  zgłoszeniowa”  jest  równoznaczne  z  przyjęciem
i stosowaniem Regulaminu „Targów Rolnicza Jesień 2022”.

3. Organizator  odmówi  Wystawcy  udziału  w  Targach  w  przypadku,  gdy  ten  nie  uiści  opłaty
za udział  w Targach, o której mowa w ust. 1 lit.  b. oraz gdy planuje zaprezentować ofertę
niezgodną z zakresem tematycznym Targów.

http://www.zstio-wrzesnia.pl/
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4. Organizator może wykluczyć z uczestnictwa w Targach Wystawców, którzy nie przestrzegają
Regulaminu Targów i nie reagują na upomnienia służb Organizatora.

5. Kartę  zgłoszeniową  należy  przesłać  pocztą  elektroniczną  w  postaci  zeskanowanych
oryginałów, prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres: 
targi  @zs  tio  -  wrzesnia.pl  , bądź  dostarczyć  w  formie  oryginałów  na  adres:
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Kaliska 2a, 62-300 Września.

6. Karty  zgłoszeniowe  oraz  wpłaty  za  udział  w  targach  będą  przyjmowane  do:   piątku
14 października 2022 r. (liczy się data wpływu na rachunek Organizatora).

7. Zatwierdzona karta zgłoszeniowa jest  kartą wstępu na teren Targów (należy okazać ją przy
wjeździe na teren targowy wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty).

8. Wystawca prezentuje na stoisku towary zgodne: z celem Targów oraz z podanymi w karcie
zgłoszeniowej.

9. Wystawca ma możliwość prowadzenia na stoisku sprzedaży swoich wyrobów.

10. Wystawca zajmuje wskazane przez Organizatora stoisko do godz.  9.30,  w dniu rozpoczęcia
Targów.  W  przeciwnym  wypadku  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  udostępnienia
zamówionego stoiska innemu wystawcy.

11. Firmy  gastronomiczne  mogą  zgłaszać  swój  udział  w  Targach  wyłącznie  po  uzgodnieniu
z Organizatorem.

12. Stoiska  wystawiennicze  mogą  zajmować  wyłącznie  osoby  bądź  instytucje  prowadzące
działalność w branży rolniczej, sadowniczej lub ogrodniczej.

IV.  WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Opłata  za  udział  w  targach  obliczana  jest  na   podstawie  danych  zawartych  w  Karcie
zgłoszeniowej:

 40 zł brutto / 1 m² (na przestrzeni otwartej)

 45 zł brutto / 1 m² (na przestrzeni otwartej z dostępem do prądu)

2. Wpłatę należy wnieść do piątku, 14 października 2022 r. (liczy się data wpływu na rachunek
Organizatora).

3. Organizator  może  odmówić  Wystawcy udziału  w Targach,  jeśli  opłata  za  udział  w  Targach
nie będzie wniesiona w terminie i  w należnej  wysokości,  zgodnie z wytycznymi,  o  których
mowa w ust. 1 i 2.

4. Faktura  VAT  za  udział  w  Targach  będzie  wystawiona  najpóźniej  w  ciągu  14 dni  od  daty
dokonania wpłaty i przesłana pocztą na adres Wystawcy lub będzie do odbioru w księgowości
w budynku A.

Wpłaty należy wnieść na rachunek bankowy nr:

71 9681 0002 0000 3153 2000 0010

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Kaliska 2a, 62-300 Września

tytułem: „Targi - opłata za udział w targach”, imię i nazwisko, adres, firma

mailto:targi@zstio-wrzesnia.pl
mailto:targi@zstio-wrzesnia.pl
mailto:targi@zstio-wrzesnia.pl
mailto:targi@zstio-wrzesnia.pl
mailto:targi@zstio-wrzesnia.pl
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5. Organizator może udostępnić nieodpłatnie uczestnictwo Wystawcom gdy:

a) wystawiają ekspozycje na zaproszenie Organizatora, w celu uatrakcyjnienia Targów,

b) działają na rzecz rolnictwa i  obszarów wiejskich np.  takich jak:  Wielkopolska Izba Rolnicza,
KRUS,  Agencja  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa,  Wielkopolski  Ośrodek  Doradztwa
Rolniczego oraz placówkom edukacyjnym i uczelniom wyższym itp.,

c) realizują działania promocyjne, reklamowe i edukacyjne Powiatu Wrzesińskiego lub jednostek
organizacyjnych Powiatu.

V.   REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

1. Wystawca ma prawo do rezygnacji  z udziału w Targach poprzez wysłanie informacji  drogą
elektroniczną na adres:  targi  @  zstio-wrzesnia.p  l  , najpóźniej  do poniedziałku 17 października
2022 r. do godz. 13.00.

2. W  przypadku  rezygnacji  w  terminie  określonym  w  ust.  1  Wystawca  nie  ponosi  żadnych
kosztów, a  wcześniej wniesione opłaty  podlegają zwrotowi.

3. W  przypadku  zgłoszenia  rezygnacji  po  terminie  określonym  w  pkt.  1  opłata  nie  podlega
zwrotowi.   

                                      

VI.   POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA I STOISKO

1. Lokalizację stoisk ustala Organizator.

2. W dniu poprzedzającym Targi, Organizator przedstawia „Wykaz Stoisk” zawierający numerację
stoisk wskazujący Wystawcom miejsca ich ekspozycji  (listy zostaną wywieszone na bramach
wjazdowych do szkoły).

3. Parkowanie  pojazdów  Wystawców  w  czasie  trwania  Targów  możliwe  jest  poza  terenem
Targów. Organizator wskazuje miejsce do zaparkowania auta (za Bursą Międzyszkolną). Miejsca
parkingowe są bezpłatne.

4. Wskazana  lokalizacja  stoiska  jest  lokalizacją  ostateczną  i  może  ulec  zmianie  wyłącznie
w uzasadnionych przypadkach.

 
VII.    WYPOSAŻENIE STOISKA, PRZEPISY ORGANIZACYJNE

1. Wystawca organizuje stoisko we własnym zakresie.

2. Organizator  nie  zapewnia  Wystawcom  wyposażenia  stoiska  np.  namioty,  stoły,  krzesła,
przedłużacze.

3. Organizator zapewni źródło prądu, Wystawcom, którzy zgłoszą taką chęć. Warunki techniczne
przyłącza i korzystania z prądu określone są w Załączniku nr 2.

4. Koszt korzystania z przyłącza prądu został określony w pkt. 4.1.

5. Wystawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania stoiska.

6. Harmonogram  przygotowywania/rozkładania  stoisk  odbywania  się  w  dniu     targów  
od godz. 6.00.

7. Wystawca demontuje swoje stoisko w dniu Targów, najpóźniej do godz. 19.00.

mailto:targi@zstio-wrzesnia.pl
mailto:targi@zstio-wrzesnia.pl
mailto:targi@zstio-wrzesnia.pl
mailto:targi@zstio-wrzesnia.pl
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8. Wystawca po zakończeniu Targów przywraca powierzchnię wystawienniczą do pierwotnego
stanu. Wystawca  ponosi  odpowiedzialność  finansową  za  spowodowanie szkód
na zajmowanym stoisku (zniszczenie, ubytki, uszkodzenia).

9. Wystawca utrzymuje  porządek i  czystość  na swoim stoisku na własny koszt.  Usuwa śmieci
(kartony, opakowania) na własny koszt.

VIII.  ZASADY PREZENTACJI EKSPONATÓW l USŁUG

1. Wystawca  przedstawia  swoją  ofertę  zgodnie  z  zakresem tematycznym  Targów,  określonym
w dziale II Regulaminu Targów. 

2. W  przypadku,  gdy  Wystawca  będzie  prezentował  ofertę  niezgodną  z  celem  Targów
lub niezgodną z  Kartą  zgłoszeniową,  Organizator  ma prawo wykluczyć  Wystawcę z  udziału
w Targach.

3. Wystawca oraz uczestnik  Targów wyraża zgodę na rejestrowanie jego wizerunku dla celów
związanych  z  Targami  i  jego  promocją.  Organizator,  jako  administrator  zarejestrowanych
danych,  będzie  mógł  przekazywać  je  osobom  trzecim  wyłącznie  w  celu  związanym  z  ich
pozyskaniem, a przechowywać te dane będzie mógł przez okres niezbędny do realizacji celu ich
pozyskania. 

IX. REKLAMA

1. Wystawca jest uprawniony do reklamowania swojej firmy i jej produktów wyłącznie w obrębie
własnego stoiska poprzez materiały promocyjne: ulotki, oferty, plakaty, foldery, mapy, zdjęcia,
gadżety, degustację produktów.

2. Wystawca przygotowuje reklamę swoich produktów na własny koszt i odpowiedzialność.

3. Organizator  zapewnia  w  trakcie  trwania  Targów  nieodpłatne  przekazywanie  dźwiękowych
informacji  o  Wystawcach.  Wystawcy zainteresowani  taką  reklamą proszeni  są  o  przesłanie
krótkiej informacji reklamowej wraz z Kartą zgłoszeniową.

4. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  treść  wpisów  i  reklam  przygotowanych
przez Wystawcę.

X. PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Na terenie Targów, obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania ognia
oraz wykonywania czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie się.

2. Stoiska i eksponaty powinny być zamontowane w sposób niestwarzający zagrożenia dla innych
Wystawców i Zwiedzających.

3. Zastawianie lub zasłanianie urządzeń p/poż (gaśnice, przyciski sygnalizacyjne, czujki, hydranty)
oraz  rozdzielni,  telefonów  ogólnych  i  drzwi  ewakuacyjnych  oraz  dróg  pożarowych
jest zabronione.

4. Zabrania  się  parkowania  pojazdów  oraz  składowania  towarów  na  wyznaczonych  drogach
komunikacyjnych i  ewakuacyjnych. Pojazdy i  towary pozostawione na tych drogach zostaną
usunięte na koszt Wystawcy.
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XI.  PRZEPISY BHP

1. Wystawcy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników
wykonujących prace na terenie Targów podczas montażu i demontażu oraz trwania Targów.

2. W  zakresie  spraw  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  nieobjętych  niniejszymi
przepisami mają zastosowanie przepisy ogólne BHP.

XII. UBEZPIECZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Wystawca odpowiada za bezpieczeństwo eksponatów w czasie montażu i demontażu swojego
stoiska oraz w czasie trwania Targów.

2. Wystawca  jest  odpowiedzialny  za  wypadki  na  swoich  stoiskach  podczas  trwania  Targów,
a także w okresie montażu i demontażu stoiska.

XIII. OCHRONA DANYCH

Zgodnie  z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z  dnia  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
dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama ul. Kaliska 2a, 62-300 Września,

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych pani Anna Nawrocka, z którym można się kontaktować
za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@zstio-wrzesnia.pl  lub pisemnie na adres:
Zespół Szkół Technicznych Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama ul. Kaliska 2a, 62-300
Września.

3. Państwa dane osobowe, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia, mogą być przetwarzane:

a) w  celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (obowiązki te wynikają
z  rozporządzeń  i  zarządzeń  jakie  mają  zastosowanie  dla  Zespołu  Szkół  Technicznych
Ogólnokształcących im. gen. dr.  Romana Abrahama określających zadania powiatu i  innych
przepisów powszechnie obowiązujących,  jakie mają zastosowanie  dla  jednostek  samorządu
terytorialnego);

b) jeżeli jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;

c) jeżeli jest to niezbędne do w celu realizacji postanowień Regulaminu;

d) za zgodą osoby, której dane dotyczą, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

XIV. Przepisy Covid-19

1. W związku z sytuacją związaną z epidemią Covid-19 wszyscy przebywający na terenie Wystawy
muszą  stosować  się  do  aktualnie  obowiązujących  przepisów  sanitarno-epidemiologicznych
oraz wytycznych MZ i GIS. 
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2. Zaleca się aby  Wystawcy zapewnili na swoim stoisku środki  dezynfekujące. Poza tym każdy
Wystawca może ustalić własne zasady bezpieczeństwa na swoim stoisku (np. warunki obsługi
zwiedzających, kupujących). 

3. W  razie  jakichkolwiek  objawów  chorobowych  będzie  można  zgłosić  się  do  Izolatorium
w punkcie medycznym mobilnego patrolu medycznego (znajdującego się na terenie Targów).

4. W  razie  zmian  przepisów  dotyczących  Covid-19,  Organizator  będzie  mógł  podejmować
wszelkie decyzje mające na celu ich realizację oraz bezpieczeństwo Wystawców i uczestników
Targów, a Wystawcy i uczestnicy będą zobowiązani dostosować się do takich decyzji. 

5. Wystawca oraz Organizator, Współorganizator nie są odpowiedzialni za niewykonanie swoich
zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, jeżeli niewykonanie obowiązków zostało
bezpośrednio  spowodowane  wystąpieniem  siły  wyższej.  Za  siłę  wyższą  Strony  uważają,
w  szczególności:  klęski  żywiołowe,  stany  epidemii,  zamieszki,  działania  wojenne,  atak
terrorystyczny, strajk generalny i inne podobne.

XV.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie  dodatkowe  zalecenia  niezawarte  w  niniejszym  Regulaminie, a  przedstawione
przez Organizatora Wystawcy w formie pisemnej, są obowiązujące.

2. Wystawca oświadcza,  że  znane  są  mu przepisy   art.  111  Ustawy z  dnia  11 marca  2004  r.
o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2022 r.  poz. 931 z późn. zm.)  oraz Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz.
1625 z późn. zm.).

3. Wystawca oświadcza , że znane są mu przepisy ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 24, 138, 1570. z późn. zm.) oraz inne przepisy
obowiązujące w tym zakresie.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan oraz jakość prezentowanych eksponatów
i rozdawanych przez Wystawców materiałów promocyjnych (w tym poligraficznych).

5. W stosunkach prawnych pomiędzy Wystawcą a Organizatorem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, zaś ewentualne spory rozpatrywane będą przez właściwy Sąd właściwy
dla Organizatora.

6. Wystawca akceptuje niniejszy regulamin poświadczając ten fakt własnoręcznym podpisem
złożonym na  Karcie zgłoszeniowej. 

 


