
       R E G U L A M I N 
XXXVIII DNI OTWARTYCH DRZWI 

ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO 
Mikołów,  24 i 25.06. 2017 r. 

 
1. Organizator 

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Czę-
stochowie,  Oddział w Mikołowie 
 

2. Miejsce  

Oddział w Mikołowie, ul. Gliwicka 85 
43-190 Mikołów, tel. 32 325 01 40  

fax. 32 325 01 44 
e-mail: mikolow@odr.net.pl 
 

3. Warunki uczestnictwa 

a) Przesłanie na adres Organizatora do dnia 
31maja 2017 r. wypełnionego i podpisanego 
Zgłoszenia stanowiącego Umowę – Zgłosze-
nie. 

b) Uzyskanie od Organizatora potwierdzenia 

przyjęcia zgłoszenia z określeniem wysokości 
opłaty za powierzchnię wystawową zgodnej z 
cennikiem z dnia 31 marca 2017 r. 

c) Organizator zastrzega sobie prawo odmowy 
przyjęcia zgłoszenia. 

d) Warunkiem udostępnienia stoiska Wystawcy 
jest dokonanie wpłaty, na konto bankowe Or-

ganizatora, należności określonej w potwier-
dzeniu przyjęcia zgłoszenia. 

e) Dokonanie wpłaty przed uzyskaniem potwier-

dzenia nie będzie uważane jako spełnienie 
warunku udostępnienia stoiska. Dokonana 
wpłata zostanie zwrócona. 

 
4. Rezygnacja z udziału w wystawie 

Rezygnacja z udziału w wystawie lub zmiana 

warunków określonych w Zgłoszeniu wymaga 
formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 
5. Stoisko  

a) Lokalizacja stoiska wynika z projektu zago-
spodarowania powierzchni wystawienniczej  
i ewentualnych życzeń Wystawcy, realizowa-

nych w miarę możliwości Organizatora. 

b) Organizator nie zapewnia wyposażenia stoisk 
w stoliki, krzesła, itp. 

c) Wystawca zobowiązany jest do przygotowa-

nia stoiska do godziny 8.00 w dniu rozpoczę-
cia wystawy. Wystawcy mają  możliwość   
przygotowania stoisk w dniu poprzedzającym 
wystawę 23.06.2017 r. (piątek) w godz. 

7.00–18.00 i w dniu wystawy 24.06.2017 r. 
(sobota) w godz. 6.00–8.00.  

d) Eksponaty nie mogą utrudniać lub uniemożli-
wiać przemieszczania się uczestników i od-
wiedzających. 

e) Umieszczanie reklam i materiałów promocyj-
nych poza stoiskiem wymaga zgody Organi-
zatora oraz dodatkowej opłaty. 

f) Planowany czas trwania wystawy:  

sobota w godz. 8.00 - 16.00,  
niedziela w godz. 8.00 - 16.00.  

g) Niedopuszczalne jest pozostawienie stoiska 

bez obsługi lub wcześniejsza jego likwidacja 
bez powiadomienia Organizatora. 

h) Likwidację stoiska można rozpocząć po godzi-
nie 16.00. 

i) Po zakończeniu wystawy stoisko powinno zo-
stać uprzątnięte. 

 
6. Podnajem stoiska 

Wynajęte stoisko jest przeznaczone wyłącz-
nie dla Wystawcy, który zgłosił swój udział na 
podstawie Umowy - Zgłoszenia.  

 
7. Zasady użytkowania samochodów na te-

renie wystawy 
a) Zabrania się Wystawcom poruszania samo-

chodami w godzinach otwarcia wystawy. 
b) Pozostawienie samochodu osobowego lub do-

stawczego na stoisku wymaga wcześniej-
szego uzgodnienia z Organizatorem.   
 

8. Warunki bezpieczeństwa i odpowiedzial-
ność Organizatora 

a) Organizator posiada zawartą umowę ubezpie-
czenia OC na czas trwania imprezy z tytułu 

organizacji wystawy.  
b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

uszkodzenia, zniszczenia i kradzieże mienia 
(w tym eksponatów) w trakcie urządzania, 
trwania i likwidacji wystawy. 

c) Organizator nie odpowiada za szkody spowo-
dowane ogniem, wichurą, uderzeniem pio-

runa, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w 
dostawie prądu oraz przyczynami niezależ-
nymi od  Organizatora. 

 
9. Postanowienia końcowe 
a) Złożenie przez Wystawcę, Organizatorowi, 

Karty zgłoszenia wiąże się z przyjęciem wa-
runków niniejszego regulaminu. 

b)  Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów bhp i ppoż. obowiązujących na te-

renie wystawy i w obiektach. 
c)  Organizator zastrzega sobie prawo do fotogra-

fowania i filmowania stoisk oraz korzystania z 

tych materiałów do własnych celów. 
 
10. Reklamacje 
a) Wszelkie uwagi i reklamacje Wystawcy po-

winny być zgłaszane pisemnie do Organiza-
tora wystawy bezpośrednio po zaistnieniu 
zdarzenia. 

b) Po zakończeniu wystawy reklamacje nie będą 
uwzględniane.

 

mailto:mikolow@odr.net.pl

