
 
 

REGULAMIN  
 

XXIV MAZOWIECKIE TARGI ROLNE I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

SOCHACZEW – 23 KWIETNIA 2017 r. 
 

 

 

 

      Organizator: 

      Starostwo Powiatowe w Sochaczewie 
 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Bielice 
 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Sochaczewie 

 

Termin i miejsce: 

23 kwietnia 2017 r. w godz. 9.00 – 17.00 
 

Teren byłego gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół  

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Głowackiego w Sochaczewie                                                                                                         

 

Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem rezerwacji, a tym samym 

udostępnienia miejsca na Targach jest 

przesłanie wypełnionego i podpisanego 

zgłoszenia wraz z potwierdzeniem 

dowodu wpłaty należności za udział  

w Targach. 

2. Opłata za stoisko obejmuje wyłącznie 

najem powierzchni wystawienniczej. 

3. Organizator ma prawo nie dopuścić 

wystawcy do udziału w Targach, gdy ten 

nie uiści w terminie opłaty lub nie dokona 

jej w ogóle. 

4. Faktury będą wystawiane po otrzymaniu 

wpłaty na wskazany poniżej nr konta. 

5. Firmy/osoby, które zgłoszą się na TARGI 

po 13. kwietnia br. będą obsługiwane  

w ostatniej kolejności. 

6. Lokalizacja stoiska wystawcy wynika  

z kolejności zgłoszeń, z warunków 

organizacyjnych terenu Targów, projektu 

zagospodarowania powierzchni  

wystawienniczej i ewentualnych sugestii 

wystawcy, które realizowane będą  

w miarę możliwości organizatora. 

7. Wszelkie prace elektryczne na stoisku 

wystawienniczym wykonywane  

są wyłącznie przez organizatora. 

8. Wystawca zobowiązany jest do 

przygotowywania stoiska do godz. 9.00  

w dniu rozpoczęcia Targów. Na plac 

targowy można wjeżdżać w dniu imprezy 

od godz. 6.00. 

9. Eksponaty nie mogą utrudniać lub 

uniemożliwiać przemieszczania się 

uczestników i publiczności. 

10. Wystawca zobowiązany jest zabezpieczyć 

fachową obsługę stoiska. 

11. Wystawca ma prawo reklamowania 

swoich towarów wyłącznie na terenie 

stoiska. Umieszczanie reklam, materiałów 

promocyjnych czy sprzętu do 

nagłaśniania poza stoiskiem wymaga 

zgody organizatora i dodatkowej opłaty. 

12. Pokaz pracy sprzętu na stoisku odbywa 

się tylko po uzgodnieniu z organizatorem 

i przy zachowaniu wszelkich zasad 

bezpieczeństwa. 

13. Organizator nie ubezpiecza i nie ponosi 

odpowiedzialności za mienie wystawcy. 

Wystawcy zaleca się ubezpieczenie 



mienia we własnym zakresie oraz 

zawarcie stosownej polisy OC. 

14. Organizator nie odpowiada za szkody 

spowodowane kradzieżą, przerwą  

w dostawie prądu, warunkami 

atmosferycznymi oraz przyczynami 

niezależnymi od organizatora. 

15. Organizator nie odpowiada za 

pogorszenie warunków wystawienniczych 

(jakość nawierzchni stoisk i dróg 

dojazdowych) wynikających  

z niekorzystnych warunków 

atmosferycznych. 

16. Organizator nie odpowiada za zmianę 

organizacji Targów, ich odwołanie  

i przerwanie oraz zmiany warunków  

organizacyjnych lub finansowych,  

spowodowane działaniem siły wyższej 

lub zarządzeniami władz państwowych. 

17. Wszelkie reklamacje wystawcy powinny 

być zgłaszane pisemnie do organizatora  

w czasie trwania Targów. Po zakończeniu 

Targów żadne reklamacje nie będą 

uwzględniane. 

18. Rezygnacja z udziału w Targach wymaga 

formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Za datę odwołania 

uczestnictwa uważa się datę wpływu 

pisma do organizatora. 

19. Wystawcy przysługuje zwrot należności 

w przypadku odwołania nie później niż  

7 dni od daty rozpoczęcia Targów. 

20. Rezygnacja w terminie krótszym niż 7 dni 

przed datą rozpoczęcia Targów powoduje, 

że organizator może nie zwrócić 

dokonanej wpłaty. 

21. W przypadku nieusprawiedliwionej  

w wyżej wskazanym terminie 

nieobecności wystawcy na Targach 

organizator nie zwraca kosztów,  

tj. dokonanej opłaty targowej.

 

 

 Stoiska można ustawiać w przeddzień TARGÓW – 22.04.2017 r. 

 Organizator zapewnia dozór ochrony na placu targowym począwszy - od godz. 19.00 - 22.04. 

do godz. 6.00 - 23.04.2017 r. 

 Organizator zapewnia opiekę medyczną i służby p.poż. 

 Organizator zapewnia dyżur elektryka w dniu Targów. 

 

 

Wypełnione zgłoszenie na TARGI należy przesłać nie później niż do 12 kwietnia 2017 r. 

na adres: 

 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie 

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew  

z dopiskiem TARGI ROLNE,  

tel.: 46 864 18 30, faks: 46 864-18-38/71, promocja@powiatsochaczew.pl 

 

lub 

 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

Oddział Bielice 

Bielice 19; 96–500 Sochaczew tel. 46 862-00-40, faks: 46 862-00-43 

z dopiskiem TARGI ROLNE 

 
 

 

 

mailto:promocja@powiatsochaczew.pl

