
1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacyjne 
prezentacji pracy maszyn do zbioru zielonek na wystawie 
ZIELONE AGRO SHOW 2019, zorganizowanej przez: 
Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych 
(„Organizator”).  

2. Pokazy odbywają się w czasie trwania wystawy, tj. 25-26 
maja 2019 roku dwa razy dziennie.  

3. Osobę odpowiedzialną za kierowanie pokazami („Szefa 
Pokazów”) wyznacza Organizator.  

4. Organizator  dopuszcza  do  pokazów 
wyłącznie Wystawcę, który spełnia wszystkie warunki 
przewidziane Regulaminem Wystawy oraz niniejszym 
Regulaminem Pokazów.  

5. Każdy Wystawca zobowiązany jest wyznaczyć własny, 
przeszkolony personel w ilości wystarczającej do obsługi 
prezentowanych przez niego maszyn.  

6. Każdy Wystawca może zostać zobowiązany przez 
Organizatora lub Szefa Pokazów do oddelegowania 
dodatkowo (oprócz personelu wymienionego w pkt. 5  
jednego kompetentnego pracownika do pomocy Szefowi 
Pokazów.  

7. Pokazami kieruje Szef Pokazów, wydając wiążące 
polecenia uczestnikom oraz osobom wyznaczonym mu do 
pomocy przez Organizatora („Dyspozytor” i „Pomocnicy”).  

8. Warunkiem zakwalifikowania maszyny do udziału w 
pokazach jest terminowe wniesienie opłaty uczestnictwa 
oraz dostarczenie opisu maszyny.  

9. W danej grupie może być zgłoszona tylko jedna maszyna 
danego producenta. W przypadku zgłoszenia kilku 
identycznych maszyn (lub z jednej serii) tego samego 
producenta, przez różnych wystawców, o dopuszczeniu do 
pokazu decyduje kolejność zgłoszeń. Szef pokazów może 
wyrazić zgodę na udział w pokazach kolejnej maszyny z 
danej grupy, danego producenta, jeżeli jej budowa istotnie 
różni się od pierwszej.  

10. Szef Pokazów sporządza harmonogram pokazów 
określający:  

a) uczestników,  

b) miejsce pokazów,  

c) ilość i rodzaj sprzętu prezentowanego przez 
każdego Wystawcę,  

d) kolejność pracy maszyn,  

e) przybliżony czas trwania poszczególnych prezentacji.  

11. Harmonogram pokazów oraz zasady ich przeprowadzenia 
zostaną przedstawione uczestnikom pokazu podczas 
spotkania organizacyjnego w dniu 24 maja 2019 r. o godz. 
16.00. Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa. 
Wystawcy nie uczestniczący w spotkaniu nie zostaną 
dopuszczeni do pokazów, bez prawa domagania się zwrotu 
zapłaconych kosztów.  

12. W przypadkach uzasadnionych organizacyjnie, 
harmonogram może być w całości lub części zmieniony 
decyzją Szefa Pokazów.  

13. W przypadku zmiany kolejności pokazów, Szef Pokazów 
informuje o tym uczestników z wyprzedzeniem 
umożliwiającym im przygotowanie się do prezentacji.  

14. Pokazy maszyn do zbioru zielonek są przeznaczone 
wyłącznie dla: kosiarek, przetrząsaczy, przyczep 
zbierających, pras zwijających, praso-owijarek, sieczkarni 
polowych. Maszynom może towarzyszyć sprzęt niezbędny 
technologicznie. Prezentacja innego rodzaju maszyn do 
zbioru zielonek nie jest możliwa, z wyłączeniem maszyn 
niezbędnych do przygotowania pokazu.  

15. Prezentacja pracy sprzętu jest dozwolona wyłącznie poza 
stoiskiem Wystawcy i tylko na miejscu wyznaczonym przez 
Szefa Pokazów.  

16. Wystawcy biorący udział w pokazach maszyn zobowiązani 
są pozostawić maszyny na specjalnym parkingu przed 
godziną 9:00 w dniu 25 maja 2019 r. oraz każdorazowo po 
udziale w pokazie i prezentacji maszyn.  

17. Uczestnicy pokazów mają do dyspozycji wyznaczone pole 
do regulacji i prób sprzętu obsiane trawą. Wjazd na to pole 
odbywa się tylko za zgodą Szefa Pokazów lub Dyspozytora. 
Pole prób będzie dostępne 24 maja 2019 r. od godz. 16.30.  

18. Podczas prezentacji Szef Pokazów odczytuje tekst 
opracowany na podstawie opisu maszyny przygotowanego 
przez Wystawcę.  

19. Wystawca własnym staraniem i na własny koszt zapewnia 
ciągniki konieczne do prezentacji maszyn nieposiadających 
własnego napędu. Do każdej zgłoszonej maszyny musi być 
zapewniony oddzielny ciągnik. W trakcie pokazu nie można 
zmieniać, przeczepiać ciągnika.  

20. Organizator nie zapewnia uczestnikom żadnych 
dodatkowych urządzeń, materiałów itp. rzeczy, 
niezbędnych im do dokonania pokazów.  

21. Każdego dnia o godz. 9.30 Szef Pokazów organizuje 
odprawę z osobami wyznaczonymi przez Wystawców oraz 
z Pomocnikami, celem ustalenia kolejności i zasad 
prowadzenia prezentacji sprzętu, w szczególności w 
zakresie warunków bezpieczeństwa.  

22. Wystawca, który nie zgłosi się na odprawy w dniach 
prezentacji lub nie potwierdzi w niej udziału, będzie 
wykluczony tego dnia z pokazów. W takim przypadku 
uczestnikowi nie będą przysługiwały jakiekolwiek 
roszczenia wobec Organizatora, w szczególności 
roszczenie o zwrot uiszczonej opłaty.  

23. Maszyny biorące udział w pokazach parkować mogą 
wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. 
Przemieszczanie sprzętu do pokazów może nastąpić tylko 
za zgodą Szefa Pokazów lub Dyspozytora pod nadzorem 
Pomocników, z zachowaniem szczególnej ostrożności.  

24. W dniu prezentacji, maszyny i urządzenia pół godziny przed 
planowaną godziną pokazu są grupowane w miejscu i szyku 
wskazanym przez Szefa Pokazów tak, aby zapewnić pełną 
gotowość do prezentacji. W zależności od warunków 
atmosferycznych godzina zbiórki maszyn na polu 
pokazowym decyzją Szefa Pokazów może ulec zmianie.  
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25. Uczestnik prezentacji zobowiązany jest zabezpieczyć przed 
uruchomieniem sprzęt pozostający w oczekiwaniu na 
pokaz.  

26. W czasie trwania prezentacji, operator maszyny lub 
urządzenia uruchamia sprzęt wyłącznie na wyraźną 
komendę Szefa Pokazów.  

27. Uczestnicy prezentacji (pracownicy i współpracownicy 
Wystawcy) zobowiązani są do bezzwłocznego i pełnego 
wykonania wszelkich poleceń Szefa Pokazów lub 
Dyspozytora oraz Pomocników. 

28. W przypadku naruszenia przez uczestnika prezentacji 
któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu 
lub też nie stosowania się do poleceń Szefa Pokazów, 
Dyspozytora oraz Pomocników, Szef Pokazów ma prawo 
wykluczenia Wystawcy z pokazów. W takim przypadku, 
Wystawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia 
wobec Organizatora, w szczególności roszczenie o zwrot 
uiszczonej opłaty.  

29. Wystawca na zasadzie ryzyka ponosi odpowiedzialność 
za działania lub zaniechania własne oraz swojego 
personelu i pracowników oraz za wszelkie negatywne 
następstwa pracy jego sprzętu.  

30. W czasie trwania pokazów wszystkich jego uczestników 
obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz 
zakaz przebywania na miejscu pokazów po spożyciu 
alkoholu.  

31. W czasie trwania pokazów, wszelkie uwagi i wnioski 
dotyczące prezentacji uczestnicy kierują wyłącznie do 
Szefa Pokazów lub Dyspozytora. W innym czasie uwagi i 
wnioski przyjmują także Organizator Wystawy zgodnie z 
Regulaminem Wystawy.  


