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Regulamin sprzedaży biletów 

Na Wystawę AGRO SHOW 2022 

 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady sprzedaży biletów na Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO 

SHOW, jaka odbędzie się w dniach od 23 do 25 września na terenie byłego lotniska w 

Bednarach gm. Pobiedziska, zwaną dalej Wystawą.  

2. Organizatorem Wystawy jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, 87-

100 Toruń ul. Poznańska118, Tel. (56) 651 47 40, e-mail: biuro@pigmiur 

 

§ 2 

1. Prowadzona będzie sprzedaż wyłącznie biletów indywidualnych.   

2. Bilety nabyć można: 

1) przed Wystawą za pośrednictwem systemu sprzedaży eBilet Polska sp. z o.o. na stronie 

https://www.ebilet.pl/ w zakładce „TARGI I WYSTAWY”, 

2) na terenie byłego lotniska Bednary w oznaczonych punktach sprzedaży.  

 

§ 3 

Warunki nabycia biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży eBilet Polska sp. z o.o. określone 

są w Regulaminie zakupu w systemie dystrybucji biletów eBilet® znajdującym się na stronie 

https://www.ebilet.pl/regulamin/. 

 

§ 4 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 ceny biletów wynoszą: 

1) przy sprzedaży poprzez system sprzedaży eBilet Polska sp. z o.o.: 

a) 10 zł ulgowy dla młodzieży szkolnej oraz studentów w wieku do 26 lat, 

b) 15 zł  normalny,  

2) przy sprzedaży na terenie byłego lotniska w Bednarach:  

a) 15 zł ulgowy dla młodzieży szkolnej oraz studentów w wieku do 26 lat, 

b) 20 zł  normalny.  

2. Wstęp dla osób w wieku do 15 lat jest bezpłatny.  

 

§ 5 

Bilety zakupione na terenie byłego lotniska w Bednarach nie podlegają zwrotowi. 

 

§ 6 

1. Bilet należy okazać przy wejściu na Wystawę w celu zeskanowania jego numeru. W 

przypadku biletów ulgowych należy okazać również legitymację szkolną lub studencką.  

2. Bilet jest biletem jednorazowym, po zeskanowaniu jego numeru ponowne wejście na 

Wystawę z tym biletem nie jest możliwe.  

 

§ 7 

Pomimo ważnego biletu organizator może odmówić wpuszczenia osób na teren Wystawy w 

szczególności w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Wystawy, stwarzania 

zagrożenia bezpieczeństwa, widocznego pozostawania pod wpływem środków odurzających lub 

alkoholu.  
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§ 8 

Wszelkie reklamacje związane z biletami należy zgłaszać Organizatorowi w terminie nie 

późniejszym niż 7 dni po zakończeniu wystawy.  

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje ostateczne podejmuje 

Organizator.  

 


