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REGULAMIN WYSTAWY 

ZIELONE AGRO SHOW 2022  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1. Regulamin określa zasady obowiązujące podczas 

Międzynarodowej Wystawy Rolniczej ZIELONE AGRO SHOW  

2022 w Ułężu gm. Ryki na terenie Moto Park Ułęż (teren 

lotniska). 

§ 2. Celem Wystawy jest prezentowanie maszyn i urządzeń 

rolniczych, głównie sprzętu do zbioru zielonek zarówno na 

Stoiskach, jak i podczas pracy, a także innych środków 

zaopatrzenia rolnictwa.  

§ 3. Organizatorem Wystawy jest Polska Izba Gospodarcza 

Maszyn i Urządzeń Rolniczych. 

§ 4. Koordynacja i kierowanie w sprawach bieżących 

związanych z Wystawą oraz nadzór i kierowanie służbami 

podczas Wystawy należy do Dyrektora Wystawy.  

§ 5. Regulamin obowiązuje na terenie całej Wystawy (Moto 

Park Ułęż) i dotyczy wszystkich jej uczestników, tj. Wystawców, 

Podwystawców, zwiedzających, a także wszystkie inne 

podmioty przebywające na terenie Wystawy.  

§ 6. Wystawcą jest podmiot spełniający realizację celu, o 

którym mowa w § 2, który dostarczył Organizatorowi druk 

Zgłoszenia Udziału i którego udział został potwierdzony przez 

Organizatora.   

§ 7. Podwystawcą jest podmiot, który nie złożył 

samodzielnego Zgłoszenia Udziału i uczestniczy w Wystawie 

prezentując się na Stoisku Wystawcy w zakresie realizacji celu, 

o którym mowa w § 2.  

§ 8. Inne podmioty, są to podmioty niebędące Wystawcami, 

Podwystawcami i zwiedzającymi.  

§ 9. Wystawa dla zwiedzających czynna jest w dniach 21 i 

22 maja 2022 od godz. 9:00 do godz. 17:00. Wstęp na 

Wystawę jest bezpłatny.  

§ 10. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren 

wystawy.  

§ 11. Na terenie Wystawy wszelkie płatności na rzecz 

Organizatora do kwoty 200 PLN dokonywane mogą być 

wyłącznie gotówką lub kartą płatniczą.   

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA  

§ 12. W związku z Wystawą Organizator zapewnia:  

1) promocję Wystawy,  

2) wydanie Katalogu Wystawy,  

3) wytyczenie powierzchni wystawienniczej (Stoisk), ciągów 

komunikacyjnych i parkingów,  

4) organizację i przeprowadzenie Wystawy.  

§ 13. Organizator zapewnia Wystawcom:  

1) druki zaproszeń,  

2) wpis do Katalogu Wystawy w wersji elektronicznej,  

3) reklamę w Katalogu Wystawy w wersji elektronicznej,  

4) Katalog Wystawy w wersji elektronicznej,  

5) identyfikatory,  

6) wytyczone niezabudowane Stoisko na terenie 

otwartym,  

7) energię elektryczną,  

8) indywidualną ochronę stoiska,  

9) maszty reklamowe,  

10) wyposażenie dodatkowe,  

11) możliwość umieszczenia banerów reklamowych na 

drogach dojazdowych,  

12) płatny parking TIR,  

13) wywóz odpadów,  

14) możliwość uczestniczenia w pokazach polowych pracy  

sprzętu.  

§ 14. Koszt najmu Stoiska obejmuje jego wytyczenie, 

natomiast w ramach opłaty rejestracyjnej Organizator 

zapewnia każdemu Wystawcy i Podwystawcy druki zaproszeń  

oraz identyfikatory. Pozostałe usługi dodatkowe Organizator 

świadczy Wystawcom i Podwystawcom za odrębną 

odpłatnością.  

§ 15. Organizator zapewnia na terenie Wystawy:  

1) ochronę,  

2) pomoc medyczną,  

3) nagłośnienie,   

4) funkcjonowanie punktów gastronomicznych,  

5) utrzymanie czystości,  

6) możliwość korzystania z kabin WC,   

7) przeprowadzenie pokazów sprzętu do zbioru zielonek.   

§ 16. Powierzchnia wystawiennicza to Stoiska, 

przeznaczone do ekspozycji oferty Wystawców i 

Podwystawców.  

WARUNKI UDZIAŁU WYSTAWCÓW I PODWYSTAWCÓW  

§ 17. Wystawca zamierzający wziąć udział w Wystawie 

zobowiązany jest przesłać na adres Polskiej Izby 

Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych – 87-100 Toruń 

ul. Poznańska 118 – prawidłowo wypełniony druk Zgłoszenia 

Udziału w terminie do dnia 12 kwietnia  2022r. Zgłoszenia 

nadesłane po tych terminach będą przyjmowane w miarę 

możliwości z tym, że Organizator może nie zapewnić 

wszystkich świadczeń pomimo obowiązywania pełnej 

odpłatności.  

§ 18. Zamówienie Stoiska winno obejmować jeden z 

określonych przez  Organizatora modułów. 

§ 19. Po otrzymaniu Zgłoszenia Organizator potwierdza 

jego przyjęcie określając łączny koszt udziału danego 

Wystawcy (Faktura pro-forma). Na dodatkowe zamówienia 

złożone po wystawieniu faktury pro-forma, wystawiane są 

faktury pro-forma uzupełniające. 

§ 20. Koszt udziału określony na fakturze pro-forma 

Wystawca zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi w 

terminie określonym na fakturze pro-forma, z tym że nie później 

niż do 6 maja 2022 r. W przypadku zgłoszenia po terminie i 

przyjętego przez Organizatora, termin płatności ustala 

Organizator.   

§ 21. Wystawca zobowiązany jest zgłosić Organizatorowi 

Podwystawców, którzy obecni będą na jego Stoisku oraz uiścić 

opłatę rejestracyjną za każdego z nich. W przypadku braku 

zgłoszenia Podwystawcy nie przysługują żadne świadczenia 

ze strony Organizatora.  

§ 22. Organizator ma prawo odmówić potwierdzenia 

przyjęcia Zgłoszenia Wystawcy oraz nie wyrazić zgody na 

udział w Wystawie Podwystawcy bez podania przyczyn.  

§ 23. Wystawca, który zgłosił udział w terminie do dnia  12 

kwietnia 2022 r. może zrezygnować z udziału w wystawie lub 
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poszczególnych usług do dnia 22 kwietnia  2022 r. W 

przypadku zgłoszenia uczestnictwa po dniu  12 kwietnia 2022 

r. rezygnacja jest możliwa w terminie 3 dni od otrzymania 

zgłoszenia przez Organizatora. Po dniu 22 kwietnia 2022 r. 

rezygnacja nie jest możliwa. W razie rezygnacji niespełniającej 

warunków Wystawca zobowiązany jest uiścić wszystkie opłaty 

określone na fakturze proforma nawet, jeżeli nie będzie 

uczestniczył w Wystawie.  

§ 24. Wystawca, który nie brał udziału w Wystawie, lecz nie 

złożył rezygnacji w terminie, zobowiązany jest pokryć koszt 

udziału określony na fakturze proforma.  

§ 25. Organizator może nie dopuścić do udziału w 

Wystawie, a także usunąć z jej terenu Wystawcę i jego 

Podwystawców w przypadku niedokonania zapłaty kosztów 

udziału, a także Wystawców i Podwystawców niespełniających 

realizacji celu określonego w § 2. Pomimo niedopuszczenia do 

udziału w Wystawie lub usunięcia z jej terenu, Wystawcę 

obciążają pełne koszty uczestnictwa bez prawa do 

jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.  

§ 26. Wszelkie zamówienia składane na terenie Wystawy 

realizowane będą tylko w miarę możliwości z tym, że cena 

zamawianych usług jest wyższa o 100%.  

WARUNKI UDZIAŁU INNYCH PODMIOTÓW  

§ 27. Udział w Wystawie innych podmiotów dopuszczalny 

jest wyłącznie za zgodą Organizatora na warunkach przez 

niego ustalonych.  

§ 28. Odmowa zezwolenia na udział nie wymaga 

uzasadnienia.  

§ 29. Podmioty znajdujące się na terenie Wystawy bez 

zgody Organizatora, zostaną z niego usunięte bez prawa do 

jakichkolwiek roszczeń.  

ZAGOSPODAROWANIE POWIERZCHNI 

 WYSTAWIENNICZEJ 

§ 30. Stoiska nie posiadają instalacji wod-kan.  

§ 31. Lokalizację Stoisk ustala Organizator. Wystawcom 

Plan Wystawy przekazany zostanie pocztą elektroniczną lub 

będzie zamieszczony na stronie internetowej wystawy.  

§ 32. Zagospodarowywanie Stoiska odbywać się może w 

dniach 19 i 20 maja 2022 r. od godz. 8:00 do godz. 20:00, a 

demontaż i wywóz wyposażenia w dniu 22 maja 2022 r. od 

godz. 17:30 do godz. 20:00 oraz w dniu 23 maja 2022 r. od 

godz. 8:00 do godz. 18:00. Zagospodarowania oraz 

demontażu Stoiska i wywozu dokonuje Wystawca we własnym 

zakresie i na własny koszt.  

§ 33. Na terenie wystawy obowiązuje zakaz przebywania 

osób pod wpływem alkoholu. Organizator może usunąć takie 

osoby z terenu wystawy.  

§ 34. Bez zgody Organizatora Wystawcy nie mogą 

zmieniać lub łączyć Stoisk, dokonywać zmiany numeracji, ani 

dokonywać jakichkolwiek innych modyfikacji.  

§ 35. Sposób zagospodarowania, użytkowania oraz 

demontażu Stoisk musi być zgodny z obowiązującymi 

przepisami, w szczególności b.h.p. i p.poż., nie może stwarzać 

zagrożenia dla osób lub mienia oraz nie może uniemożliwiać 

lub utrudniać:  

1) użytkowania Stoisk przez innych Wystawców,  

2) korzystania z wytyczonych przez Organizatora dróg 

wewnętrznych,  

3) wykonywania obowiązków przez obsługę Wystawy.  

§ 36. Na Stoiskach obowiązuje bezwzględny zakaz pracy 

maszyn.   

§ 37. Zabronione jest zajmowanie powierzchni poza 

obszarem wytyczonego Stoiska, zwłaszcza ciągów 

komunikacyjnych. W przypadku naruszenia tego zakazu 

Organizator ma prawo usunąć na koszt Wystawcy wszelkie 

elementy wystające poza obręb Stoiska. W przypadku 

technicznej możliwości wynajęcia dodatkowej powierzchni 

obowiązuje cena powiększona o 100%. Wystawca ponosi w 

tym zakresie odpowiedzialność za swoich Podwystawców.  

§ 38. W przypadku pozostawienia mienia na Stoisku po 

godz. 18:00 w dniu 23 maja 2022 r. Wystawca zobowiązany 

będzie zapłacić Organizatorowi karę umowną w kwocie 100 

PLN za każdą rozpoczętą godzinę. Organizator może również 

takie przedmioty usunąć z terenu Wystawy na koszt Wystawcy. 

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 

ewentualne szkody poniesione przez Wystawcę.  

ROZŁADUNEK I ZAŁADUNEK  

§ 39. Sprzęt rozładunkowo-załadunkowo udostępniany jest 

wyłącznie Wystawcom, którzy zgłosili zapotrzebowanie.  

§ 40. Warunki oraz zasady wykonywania rozładunku  

i załadunku określa odrębny Regulamin Rozładunku  

i Załadunku.  

POKAZY  

§ 41. Organizator dopuszcza do pokazów wyłącznie 

Wystawców, którzy w Zgłoszeniu Udziału zgłosili zamiar 

udziału w pokazach. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia 

zgłoszenia bez potrzeby uzasadniania decyzji.  

§ 42. Prezentacja pracy sprzętu dozwolona jest wyłącznie 

poza Stoiskiem, wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez 

Organizatora, z uwzględnieniem postanowień regulaminu 

dotyczących ruchu maszyn przeznaczonych do pokazów.  

§ 43. Warunki i zasady uczestnictwa w pokazach oraz ich 

przeprowadzenia określa odrębny Regulamin Pokazów 

Maszyn oraz formularz zgłoszeniowy.  

ENERGIA ELEKTRYCZNA   

§ 44. Zapewnienie energii elektrycznej obejmuje 

doprowadzenie zasilania do Stoiska oraz jego zasilanie w 

dniach: 20 maja 2022 r. od godz. 14:00 do 18:00, 21 maja 2022 

r. w godz. od 8:00 do 18:00, 22 maja 2022 r. w godz. 8:00 – 

18:00. Dodatkowo Wystawca może zamówić doprowadzenie 

przyłącza do miejsc wskazanych na Stoisku oraz wynajem 

rozdzielni elektrycznych.   

§ 45. Na terenie Wystawy, zarówno Organizatora jak  

i Wystawców obowiązują polskie przepisy budowy  

i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, a także 

obowiązujące w tym zakresie polskie normy oraz przepisy 

b.h.p.  

§ 46. Przyłącza elektryczne doprowadzone są do Stoiska i 

zakończone gniazdami, zgodnymi z zamówieniem. Przyłącze 

wyposażone będzie w urządzenia odcinające dopływ prądu w 

przypadku przekroczenia zamówionej mocy.   

§ 47. Rozprowadzenie zasilania na powierzchni Stoiska 

należy do Wystawcy, chyba że zamówił on tę usługę u 

Organizatora. Zamawiając doprowadzenie przyłącza do miejsc 

wskazanych na Stoisku, Wystawca zobowiązany jest 

dostarczyć Organizatorowi wraz z zamówieniem plan z 

naniesionymi miejscami, do których energia ma zostać 

doprowadzona. Przyłącza nie będą doprowadzane w obręb 

zabudowy targowej.   

§ 48. Instalacja elektryczna powyżej 2,5 kW na Stoisku 

musi posiadać wyłącznik główny oraz zabezpieczenie 

różnicowo prądowe 30mA. Stosowane winny być połączenia 
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wyrównawcze oraz urządzenia zapewniające szybkie 

odłączenie zasilania w przypadku przekroczenia bezpiecznej 

wartości napięcia dotykowego.   

§ 49. Ze względów bezpieczeństwa poza godzinami 

określonymi w zasilanie w energię elektryczną Stoisk będzie 

odłączane, chyba że na uzasadniony wniosek Wystawcy 

Organizator wyrazi zgodę na dłuższe zasilanie Stoiska w dniu 

20 maja 2022 r..  

§ 50. Podłączenie zasilania Stoiska w energię elektryczną 

nastąpi po zgłoszeniu przez Wystawcę zapotrzebowania w 

Biurze Wystawy. O czasie podłączenia decydować będzie 

kolejność zgłoszeń.   

§ 51. Od dnia  13 kwietnia 2022 r. oraz podczas Wystawy 

jakiekolwiek dodatkowe zamówienia lub zmiany w stosunku do 

wcześniejszych zamówień realizowane będą wyłącznie w 

przypadku możliwości technicznych i po uiszczeniu ceny 

powiększonej o 100%.   

§ 52. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy 

w dostawie energii elektrycznej.  

§ 53. Organizator nie będzie uwzględniać żadnych 

reklamacji związanych z przerwami w dostawie prądu 

spowodowanymi przekroczeniem zamówionej mocy.   

§ 54. Zamówione rozdzielnie elektryczne będą do 

dyspozycji Wystawców w dniach od 20 do 22 maja 2022 r.   

MASZTY REKLAMOWE   

§ 55. Wynajem masztów reklamowych obejmuje ich montaż 

i demontaż.  

§ 56. Wystawca zobowiązany jest przesłać Organizatorowi 

projekt rozmieszczenia zamówionych masztów reklamowych 

na terenie własnego Stoiska do dnia  5 maja 2022 r. 

§ 57. Maszty nie mogą być usytuowane bliżej niż 60 cm od 

linii bocznej Stoiska oraz 15 cm od linii frontu Stoiska. W 

przypadku braku projektu o ich rozmieszczeniu zadecyduje 

Organizator.   

§ 58. Maszty wykonane są z włókna szklanego o wysokości 

8 m. Maksymalny wymiar flagi, którą można umieścić na 

maszcie wynosi: szerokość 1,5 m, długość 4 m. Flaga powinna 

być wykonana wyłącznie z poliestru 110-130g. Nie wolno 

wieszać żadnych banerów z pvc czy innych materiałów. Maszty 

nie są wyposażone w poziomy wysięgnik do flagi.  

§ 59. W przypadku uszkodzenia masztu Wystawca 

zobowiązany będzie zapłacić Organizatorowi koszty jego 

naprawy, natomiast w przypadku zniszczenia lub utraty masztu 

– karę umowną w wysokości 1.000 PLN za każdy maszt.   

POZOSTAŁE USŁUGI DODATKOWE  

§ 60. Warunki zamieszczenia obowiązkowego wpisu oraz 

reklamy w Katalogu Wystawy w wersji elektronicznej określa 

formularz zgłoszeniowy. Umieszczenie dodatkowych 

informacji w obowiązkowym wpisie do Katalogu Wystawy w 

wersji elektronicznej, poza określonymi w formularzu 

zgłoszeniowym, wymaga uzgodnień z Organizatorem i 

dodatkowej opłaty. Organizator nie ponosi odpowiedzialności 

za błędy i pominięcia w katalogu.   

§ 61. Indywidualna ochrona Stoiska odbywa się na 

zasadach określonych w procedurach, ustalonych przez 

Organizatora.  

§ 62. Wystawca, który  nie  zwróci  zamówionego 

wyposażenia dodatkowego, zobowiązany jest zapłacić jego 

równowartość określoną przez Organizatora.  

PRZEBYWANIE NA TERENIE WYSTAWY  

§ 63. Poza godzinami:  

1) od 8:00 do 20:00 w dniach 19 i 20 maja 2022 r.,  

2) od 8:00 do 18:00 w dniu 21 maja 2022 r.,   

3) od 8:00 do  20:00 w dniu 22 maja 2022 r.,  

4)  od 8:00 do 18:00 w dniu 23 maja 2022 r.  

obowiązuje zakaz przebywania jakichkolwiek osób na terenie 

Wystawy, poza Ochroną.  

§ 64. Każdy pobyt na terenie Wystawy oraz każda impreza 

na Stoisku poza godzinami określonymi w § 63 wymaga 

zgłoszenia i uzgodnienia z Organizatorem oraz Ochroną.  

§ 65. Ochrona ma prawo przymusowo usunąć z terenu 

Wystawy osoby naruszające zakaz, o którym mowa w § 63, 

jeżeli nie zostały dokonane uzgodnienia, o których mowa w  

§ 64.  

OCHRONA  

§ 66. Na terenie Wystawy funkcję ochrony spełniać mogą 

wyłącznie pracownicy firmy, która posiada zawartą umowę z 

Organizatorem.  

§ 67. Celem ochrony jest zapewnienie bezpieczeństwa na 

terenie Wystawy oraz ochrona terenu Wystawy. Sprawowana 

jest ona od godz. 18:00 w dniu 19 maja 2022 r. do godz. 18:00 

w dniu 23 maja 2022 r. 

§ 68. Ochrona wykonywana jest przez umundurowanych 

pracowników ochrony.  

§ 69. Pracownicy ochrony mogą wydawać uczestnikom 

Wystawy polecenia mające na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa. Uczestnicy Wystawy zobowiązani są 

podporządkować się takim poleceniom.  

§ 70. Przed opuszczeniem Stoiska Wystawcy zobowiązani 

są odpowiednio zabezpieczyć swoje eksponaty oraz 

wyposażenie. Indywidualna ochrona Stoiska wykonywana 

będzie wyłącznie w przypadku jej zamówienia w Zgłoszeniu 

Udziału.  

§ 71. Wywożenie sprzętu z terenu Wystawy odbywać się 

może wyłącznie na podstawie Przepustki Materiałowej 

wydawanej w Biurze Wystawy.  

§ 72. Pojazdy opuszczające teren Wystawy podlegają 

kontroli, której celem jest sprawdzenie pojazdu pod kątem 

wywożonego sprzętu z terenu Wystawy. W ramach kontroli 

Ochrona może rejestrować dane osobowe kierowcy i dane 

pojazdu.  

PORUSZANIE SIĘ POJAZDÓW I PARKOWANIE  

§ 73. W dniach 19-20 maja, 23 maja oraz w dniu 22 maja 

2022 r. po godz. 17:30 dopuszcza się ruch pojazdów 

mechanicznych na terenie Wystawy po wyznaczonych ciągach 

komunikacyjnych. Obowiązuje zachowanie szczególnej 

ostrożności, a pojazdy nie mogą przekraczać szybkości 20 

km/h.  

§ 74. Z zastrzeżeniem postanowień  §75, w dniach 21 i 22 

maja 2022 r. do godz. 17:30 obowiązuje bezwzględny zakaz 

ruchu pojazdów mechanicznych na terenie Wystawy, za 

wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, oznakowanych 

pojazdów Organizatora oraz pojazdów wyposażonych w Kartę 

Serwisową. Pojazdy zaparkowane na terenie Wystawy oraz w 

miejscach niedozwolonych, w szczególności na parkingu 

autobusowym albo będą usuwane na tereny parkingowe, albo 

zakładane im będą blokady na koła. Uczestnik Wystawy, 

którego pojazd zostanie usunięty, zobowiązany będzie 

zapłacić Organizatorowi zryczałtowane koszty z tym związane 

(laweta) w kwocie 1000 PLN + VAT. Dodatkowo, niezależnie 

od tego, czy pojazd zostanie usunięty i niezależnie od 
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przepadku kaucji uczestnik Wystawy zobowiązany będzie 

zapłacić Organizatorowi karę umowną w kwocie 1000 PLN. Za 

zdjęcie blokady z kół obowiązuje kara umowna 500 zł.  

§ 75. Organizator może wyposażyć w Kartę Serwisową 

pojazd serwisowy Wystawcy wyłącznie w wyjątkowych 

wypadkach, związanych z maszynami Wystawcy 

uczestniczącymi w pokazach. O ile jest to uzasadnione, pojazd 

taki może parkować na terenie Wystawy w miejscu wskazanym 

przez Organizatora.  

§ 76. Ruch maszyn przeznaczonych do pokazów odbywać 

się może wyłącznie w godzinach i na warunkach określonych 

w trakcie trwania Wystawy przez Organizatora.  

§ 77. Wyjątkiem od zasady określonej w § 74 jest 

możliwość wjazdu pojazdu Wystawcy na teren Wystawy w 

dniach 21-22 maja 2022 r. od godz. 8:00 do godz. 8:45 i 

opuszczenia terenu Wystawy do godz. 9:15. Warunkiem 

wjazdu jest wpłacenie kaucji gotówkowej w kwocie 200 PLN. 

Kaucja przepada stanowiąc karę umowną przysługującą 

Organizatorowi, jeżeli pojazd nie opuści terenu wystawy do 

ustalonej godziny.   

§ 78. Parkowanie na terenie Wystawy dozwolone jest 

wyłącznie na wyznaczonych przez Organizatora terenach 

parkingowych.  

§ 79. Pojazdy zaparkowane na terenie Wystawy w czasie 

otwarcia jej dla zwiedzających, pojazdy, które nie opuściły 

terenu wystawy zgodnie z postanowieniami § 77, pojazdy 

zaparkowane w miejscach niedozwolonych, w szczególności 

na parkingu autobusowym, będą albo usuwane na tereny 

parkingowe, albo zakładane im będą blokady na koła. 

Uczestnik Wystawy, którego pojazd zostanie usunięty, 

zobowiązany będzie zapłacić Organizatorowi zryczałtowane 

koszty z tym związane (laweta) w kwocie 1000 PLN + VAT. 

Dodatkowo, niezależnie od tego, czy pojazd zostanie usunięty 

i niezależnie od przepadku kaucji uczestnik Wystawy 

zobowiązany będzie zapłacić Organizatorowi karę umowną w 

kwocie 1000 PLN. Kara w tej wysokości obowiązuje również za 

zdjęcie blokady z kół.  

§ 80. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej 

przekraczającej 3,5 t (za wyjątkiem autobusów) mogą 

parkować na terenie wystawy jedynie na płatnym parkingu 

niestrzeżonym TIR.  

§ 81. Organizator może przeprowadzić kontrolę trzeźwości 

osób kierujących jakimikolwiek pojazdami na terenie całej 

Wystawy i podejmować wszelkie działania w przypadku 

stwierdzenia nietrzeźwości.  

§ 82. Organizator oraz Ochrona są upoważnieni do 

podejmowania wszelkich działań mających na celu 

zapewnienie przestrzegania postanowień §§ 73-80.  

§ 83. Uczestnikowi Wystawy nie przysługują żadne 

roszczenia, w tym roszczenia odszkodowawcze, za skutki 

podjętych przez Organizatora lub Ochronę działań mających 

na celu zapewnienie przestrzegania postanowień §§ 73-80.  

POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE  

§ 84. W dniach od 19-23 maja 2022 r. od 8:00 do 18:00 

działa Biuro Wystawy.  

§ 85. Wystawcy zobowiązani są zgłosić faktyczne 

uczestnictwo w Wystawie w Biurze Wystawy niezwłocznie po 

przybyciu, nie później jednak niż do godz.17:00 w dniu 20 maja 

2022 r.   

§ 86. W związku z sytuacją związaną z epidemią Covid-19 

wszyscy przebywający na terenie Wystawy muszą stosować 

się do aktualnie obowiązujących przepisów sanitarno-

epidemiologicznych oraz decyzji i poleceń Organizatora. 

Osoby, które nie będą dostosowywały się do wymogów, 

Organizator może usunąć z terenu Wystawy.  

§ 87. Na terenie wystawy obowiązuje zakaz używania 

otwartego ognia.  

§ 88. Bez zgody Organizatora w czasie trwania Wystawy 

nie wolno demontować Stoiska ani wywozić wyposażenia i 

eksponatów.  

§ 89. Za wyjątkiem reklamy umieszczonej na Stoisku 

jakiekolwiek inne formy reklamy na terenie Wystawy wymagają 

zgody Organizatora. Przy braku takiej zgody reklamy zostaną 

usunięte na koszt i ryzyko Wystawcy.  

§ 90. Na terenie wystawy obowiązuje zakaz używania 

wszelkich statków powietrznych - m. in. dronów, balonów (w 

tym na uwięzi), sterowców itp. 

§ 91. Roznoszenie oraz kolportaż materiałów reklamowych 

na terenie Wystawy poza obrębem Stoiska dokonywać będą 

mogły wyłącznie osoby zaopatrzone w identyfikatory wydane w 

Biurze Wystawy. Zakazany jest kolportaż w miejscach 

utrudniających ruch pojazdów.  

§ 92. Bez zgody Organizatora jakakolwiek działalność 

polityczna na terenie Wystawy jest zabroniona.  

§ 93. Uczestnicy Wystawy zobowiązani są do 

przestrzegania Regulaminu Wystawy, innych regulaminów 

oraz stosowania się do wszelkich zarządzeń i decyzji Dyrektora 

Wystawy i osób przez niego upoważnionych. W przypadkach 

spornych, w tym dotyczących interpretacji regulaminów, 

ostateczne decyzje podejmuje Dyrektor Wystawy.  

§ 94. Podmioty uczestniczące w Wystawie zobowiązane są 

do zapewnienia przestrzegania zasad obowiązujących na 

terenie Wystawy przez swój personel i ponoszą za niego 

odpowiedzialność.  

§ 95. Wystawcy zobowiązani są do zapewnienia 

przestrzegania zasad obowiązujących na Wystawie przez 

swoich Podwystawców oraz ich personel i ponoszą za nich 

odpowiedzialność.  

§ 96. Poza godzinami otwarcia Wystawy, organizowanie 

spotkań i bankietów na terenie wystawy jest zakazane.  

§ 97. Organizator ma prawo do kontrolowania 

przestrzegania zasad ustalonych Regulaminem Wystawy.  

§ 98. W przypadku stworzenia zagrożenia dla osób lub 

mienia, zakłócenia porządku, naruszenia regulaminów oraz 

niestosowania się do zarządzeń i decyzji Dyrektora Wystawy 

oraz osób przez niego upoważnionych, uczestnik Wystawy 

może zostać usunięty z terenu Wystawy, bez prawa do 

jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE  

§ 99. Wystawcy nie przysługują żadne roszczenia w 

przypadku:  

1) niepełnego wykorzystania Stoiska,   

2) udziału jedynie w części Wystawy,  

3) rezygnacji z części świadczeń zapewnianych przez 

Organizatora.  

§ 100. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 

jakiekolwiek mienie uczestników Wystawy uszkodzone lub 

utracone, w szczególności w wyniku kradzieży lub zagubienia, 

jak również za szkody wyrządzone przez uczestników (w tym 

wynikające z naruszeń praw autorskich i pokrewnych).  
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§ 101.  Wystawcy i inne podmioty uczestniczące w Wystawie 

zobowiązane są samodzielnie ubezpieczyć swoje mienie, w 

szczególności eksponowany i prezentowany sprzęt, oraz 

ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej.  

§ 102.  Organizator ponosi odpowiedzialność za 

niezapewnienie wszystkich świadczeń związanych z Wystawą 

tylko, jeżeli było to skutkiem jego winy umyślnej.  

§ 103.  Wszelkie reklamacje Wystawcy zobowiązani są 

zgłaszać Organizatorowi w czasie trwania Wystawy w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności lub poprzez wpisanie do 

księgi reklamacji znajdującej się Biurze Wystawy. Po 

zakończeniu  Wystawy  żadne  reklamacje  nie  będą 

uwzględniane chyba, że w trakcie trwania Wystawy zgłoszenie 

reklamacji nie było możliwe.  

§ 104.  W uzasadnionych wypadkach Organizator zastrzega 

sobie prawo odwołania, skrócenia, zmiany terminu i miejsca 

Wystawy, a także ograniczenia jej zakresu bez prawa do 

odszkodowania.  

§ 105. W przypadku odwołania Wystawy, w szczególności 

z powodu epidemii Covid-19, Organizator zobowiązany 

będzie do zwrotu Wystawcom wpłaconych przez nich 

należności. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za inne 

zapłaty dokonane przez Wystawców na rzecz podmiotów 

trzecich oraz za utracone korzyści.   

§ 106.  W sporach pomiędzy uczestnikami Wystawy, a 

Organizatorem występować będzie Polska Izba Gospodarcza 

Maszyn i Urządzeń Rolniczych, a spory rozstrzygać będą sądy 

właściwe dla jej siedziby. Prawem obowiązującym jest prawo 

polskie.   

§ 107.  W przypadku wątpliwości interpretacyjnych decyduje 

tekst regulaminów w języku polskim.  

 

  

PROCEDURY DOTYCZĄCE PRZEKAZANIA MIENIA WYSTAWCY   

INDYWIDUALNEJ OCHRONIE STOISKA   

 

1. Przejęcie odpowiedzialności za pozostawione mienie na- 

stępuje po opuszczeniu Stoiska przez osoby zwiedzające oraz 

obsługę Stoiska, nie wcześniej niż o godz. 18:00. 

2. Osoba wyznaczona przez Wystawcę sporządza z udziałem 

pracownika ochrony protokół przekazania według wzoru 

ustalonego przez Organizatora. 

3. Wystawca zobowiązany jest zastosować się do zaleceń 

pracownika ochrony dotyczących umiejscowienia 

poszczególnych elementów mienia Wystawcy na terenie Stoiska, 

a także wszelkich innych zaleceń mających na celu ochronę 

mienia Wystawcy. 

4. Protokół przekazania podpisują osoba wyznaczona przez 

Wystawcę i pracownik ochrony. W przypadku niezastosowania 

się przez Wystawcę do zaleceń, o których mowa w pkt. 3, 

pracownik ochrony może odnotować ten fakt w protokole. 

5. Po podpisaniu protokołu żaden pracownik Wystawcy ani inna 

osoba trzecia nie może przebywać na terenie Stoiska. 

6. Przejęcie Stoiska przez Wystawcę następuje do godz. 9:00 

po przybyciu personelu Wystawcy na Stoisko. 

7. Przejęcie następuje po zweryfikowaniu protokołu 

przekazania z dnia poprzedniego i pisemnym potwierdzeniu 

przez osobę wyznaczoną przez Wystawcę i pracownika ochrony 

o braku zastrzeżeń lub też opisaniu ewentualnych zastrzeżeń. 

8. Po protokolarnym przejęciu Stoiska przez Wystawcę zgodnie 

z pkt. 7 pracownik ochrony opuszcza Stoisko i pełna 

odpowiedzialność za mienie przechodzi na Wystawcę. 

9. W przypadku niesporządzenia protokołu przekazania lub 

przejęcia z przyczyn leżących po stronie Wystawcy, nie 

przysługują żadne roszczenia wobec pracownika ochrony oraz 

firmy ochroniarskiej, która posiada zawartą umowę z 

Organizatorem.

NSTRUKCJA PRZECIWPOŻAROWA

1. Instrukcja obowiązuje na terenie całej Wystawy ZIELONE 

AGRO SHOW.   

2. Zabrania się:  

1) używania otwartego ognia (maszynek, świec, 

podgrzewaczy, itp.),  

2) instalowania przenośnych pieców oraz innych urządzeń 

grzewczych, (koksowników, elektrycznych, gazowych i 

innych) bez spełnienia warunków ochrony 

przeciwpożarowej,   

3) rozpalania grilla bez spełnienia warunków ochrony 

przeciwpożarowej, z tym że na parkingach obowiązuje 

bezwzględny zakaz używania jakichkolwiek grilli,   

4) składowania materiałów łatwopalnych w pobliżu urządzeń 

grzewczych. Urządzenia i sprzęt, wyposażenie stoisk 

powinny być ustawione, co najmniej 50 cm od urządzeń 

grzejnych, 

5) owijania żarówek elektrycznych papierem i stosowania 

żarówek o większej mocy niż określona przez producenta 

oprawy,  

6) zastawiania sprzętu p. pożarowego i używania go do 

celów niezwiązanych z gaszeniem pożaru,  

7) zastawiania  dróg  ewakuacyjnych i  szlaków 

komunikacyjnych.   

3. Podłączenie energii elektrycznej do stoiska dokonywać mogą 

wyłącznie osoby uprawnione przez Organizatora.   

4. Użytkownicy stoisk i punktów zobowiązani są:  

1) używać wyłącznie sprawnych urządzeń elektrycznych i 

prawidłowej własnej instalacji,  

2) spełnić wymogi ochrony p-poż wynikające z przepisów i 

zasad dotyczących urządzeń i instalacji elektrycznych,   

3) W razie stwierdzenia, że użytkownik nie spełnia 

powyższych warunków Organizator może odmówić 

podłączenia prądu lub odłączyć zasilanie.   

 



 

 

5. Zabrania się ingerowania w urządzenia elektryczne zasilające 

stoiska i punkty w energię elektryczną (skrzynki, kable i in.) przez 

osoby nieupoważnione przez Organizatora. 

6. Oświetlenie elektryczne, maszyny i inne urządzenia zasilane 

z sieci elektrycznej, winny być wyłączone po zakończeniu pracy.   

7. Na terenie całej Wystawy obowiązuje całkowity zakaz palenia 

tytoniu. Niedopałki papierosów należy wrzucać wyłącznie do 

popielniczek.  

8. Każdy wystawca i każdy punkt gastronomiczny zobowiązany 

jest zaopatrzyć swoje stanowisko w odpowiedni podręczny sprzęt 

gaśniczy, w tym gaśnicę środku gaśniczym minimum 2kg i koc 

gaśniczy. 

9. W wypadku zauważenia pożaru należy natychmiast 

zaalarmować straż pożarną i Organizatora (służby Organizatora) 

oraz przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego 

sprzętu p. pożarowego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.   W wypadku stwierdzenia zagrożenia pożarowego należy 

zgłosić to Organizatorowi lub odpowiednim służbom. 

11.  Każdy zobowiązany jest brać udział w akcji likwidacji pożaru 

i ewakuacji mienia jak również wykonywać bezwzględnie 

polecenia kierującego akcją gaszenia pożaru.  

  

NIEPRZESTRZEGANIE  NINIEJSZEJ  INSTRUKCJI  

PRZECIWPOŻAROWEJ  POCIĄGA  ZA  SOBĄ  

KONSEKWENCJE ADMINISTRACYJNE I KARNE.   

  

NIE PRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI ORAZ PRZEPISÓW  

MOŻE  SKUTKOWAĆ  NAŁOŻENIEM  KAR  LUB  

USUNIĘCIEM Z TERENU WYSTAWY.  

  


