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Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie 

10-356 Olsztyn, ul. Jagiellońska 91, tel./fax: 89 526 44 39, 89 535 76 84 
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REGULAMIN PORZĄDKOWY 

XXVIII Jesiennych Targów Rolniczych „Wszystko dla rolnictwa”  
oraz Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych 

3-4 września  2022 r. 
1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie targów (Lądowisko Gryźliny, ul. Lotnicza 2,  

11-034 Gryźliny) w czasie ich przygotowania i przeprowadzania. Wejście na teren targów jest równoznaczne z akceptacją 
niniejszego regulaminu. 

2. Zwiedzanie targów odbywa się w dniach i godzinach podanych do publicznej wiadomości przez Organizatora targów. 
3. Wejście na teren targów jest bezpłatne dla wszystkich uczestników. 
4. Każdy uczestnik, wchodzący na teren targów, wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w związku z nagrywaniem 

materiałów video oraz fotografowaniem przebiegu imprezy. Uczestnik wyraża zgodę, aby wymienione materiały video lub foto 
były używane przez Organizatora we wszelkich produkcjach, prezentacjach, reklamach, relacjach – wewnętrznych  
i zewnętrznych, bez ograniczeń czasowych i lokalizacyjnych. 

5. Organizator posiada ubezpieczenie OC targów. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia ciała oraz wszelkie straty, w tym kradzieże lub szkody 

w mieniu wystawców i zwiedzających powstałe w czasie przygotowania i przeprowadzania targów. 
7. Wszelkie sprawy organizacyjne i informacyjne prowadzą przedstawiciele WMODR, oznakowani identyfikatorem  

z napisem „Organizator”.  
8. Za ład i porządek w godzinach otwarcia targów odpowiada Organizator, a po godzinach - na zlecenie Organizatora - firma 

ochroniarska. 
9. Na terenie targów znajduje się punkt medyczny, z którego usług mogą korzystać wszystkie osoby potrzebujące pomocy 

medycznej.  
10. Zwiedzającym zaleca się szczególną ostrożność przy zwiedzaniu wystawy zwierząt oraz stoisk eksponujących maszyny 

rolnicze, gdzie ryzyko zaistnienia wypadku jest szczególnie wysokie. 
11. Zwiedzający podporządkowują się wymogom i rygorom obowiązującym na poszczególnych stoiskach wystawienniczych i na 

całej infrastrukturze targowej. 
12. Wejście na teren Targów oznacza zgodę na podporządkowanie się zasadom i wytycznym wprowadzanych powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa i zarządzeniami Organizatora obowiązującymi na terenie Targów związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. 

13. Organizator targów przygotuje teren powierzchni wystawowej  zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w trakcie trwania stanu 
zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2 wyznaczając na nim punkty do dezynfekcji rąk. 

14. Zwiedzający podporządkowują się przepisom prawa krajowego i UE, dotyczącego imprez plenerowych, a w szczególności 
bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa związanego z transportem, nośnikami 
energii elektrycznej, zdrowiem i innymi zagrożeniami. 

15. Targi, jako impreza plenerowa, wymagają od zwiedzających szczególnej ostrożności przy poruszaniu się po terenach 
wystawowych, charakteryzujących się zróżnicowaną nawierzchnią (występują naturalne nierówności) oraz różnoraką 
infrastrukturą techniczną, mogącą utrudniać swobodne poruszanie się, szczególnie w godzinach szczytu frekwencyjnego. 

16. Zabrania się wjazdu i parkowania samochodów na terenie targów, z wyjątkiem osób posiadających specjalną kartę parkingową 
oraz osób niepełnosprawnych. Dla pozostałych zwiedzających utworzone zostały parkingi poza terenem wystawowym. 

17. Zabrania się uprawiania handlu na terenie targów osobom niezarejestrowanym jako wystawcy. 
18. Zabrania się uczestnikom prowadzenia wszelkich działań komercyjnych, reklamowych, promocyjnych, czy akwizycji, a także 

zbiórek pieniężnych nieuzgodnionych z Organizatorem. 
19. Zabrania się wnoszenia na teren targów broni, amunicji, materiałów wybuchowych, otwartego ognia oraz przedmiotów 

zagrażających bezpieczeństwu przebywających tam osób. 
20. Zabrania się wnoszenia na teren targów napojów alkoholowych, środków odurzających oraz substancji psychotropowych. 

Spożywanie napojów alkoholowych na terenie targów wyłącznie w wyznaczonych miejscach. 
21. Zabrania się wprowadzania i wnoszenia na tereny targowe zwierząt, za wyjątkiem uczestniczących w pokazie lub wystawie 

zwierząt hodowlanych. 
22. Osoby przebywające na terenie targów w czasie trwania imprezy i nieprzestrzegające przepisów niniejszego regulaminu, będą 

usuwane z targów przez upoważnione służby porządkowe lub ochronę. 
23. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.wmodr.pl oraz wywieszony w formie tablic informacyjnych przy każdym 

wejściu na teren targów. 
          ORGANIZATOR 

http://www.wmodr.pl/

