
 
 

REGULAMIN 
dla Wystawców uczestniczących w imprezie targowo-wystawienniczej 
podczas XXV Regionalnej Wystawy  Zwierząt Hodowlanych Książ 2021 

 

 

I. Zasady ogólne: 

 
1. Organizatorem XXV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych Książ 2021 zwanej dalej 

„imprezą” jest Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. 

2. Miejscem organizacji jest teren Stada Ogierów Książ w Wałbrzychu przy ul. Jeździeckiej 3. 
3. Rozpoczęcie wydarzenia nastąpi o godz. 10:00 (04.09.2021 r.) oraz 9:00 (05.09.2021 r.)            

i trwać będzie do godziny 17.00 w każdym z dwóch dni tj. 04 i 05 września 2021 r.  

4. Celem organizacji XXV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych Książ 2021 jest promocja 

oferty Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu oraz 

prezentacja i ocena zwierząt hodowlanych producentów zrzeszonych w Ośrodkach Hodowli 

Zarodowej, działań instytucji i firm rolniczych i okołorolniczych, nawiązanie kontaktów 

pomiędzy rolnikami, producentami i handlowcami z branży rolniczej oraz integracja całego 

środowiska zaangażowanego w rozwój obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku. 

 

II. Warunki udziału:  

 

1. W imprezie mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy i producenci rolni, KGW, przedsiębiorcy, 

handlowcy z branży rolniczej, instytucje, stowarzyszenia i inne podmioty związane  

z rozwojem obszarów wiejskich działające na terenie Dolnego Śląska.  

2. Udział Wystawców w imprezie może nastąpić na podstawie pisemnego zgłoszenia na karcie 

zgłoszeniowej dostępnej na stronie www.dodr.pl przesłanej do Organizatora. 

3. Wypełnioną i podpisana kartę zgłoszenia należy przesłać  do dnia 15.08.2021 r.  wyłącznie na 

adres e-mail: izabela.michniewicz@dodr.pl,  bądź poprzez osobiste dostarczenie karty do 

siedziby DODR we Wrocławiu. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu 

przyjmowania zgłoszeń.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli ilość wcześniej 

przyjętych zgłoszeń wyczerpie wszystkie dostępne stanowiska. 

5. Wystawcy zobowiązani są  do obecności w zadeklarowanych w karcie zgłoszenia dniach 

04.09.2021 r. i/lub  05.09.2021 r. 

6. O rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy powiadomić Organizatora w terminie siedmiu dni 

przed imprezą na adres izabela.michniewicz@dodr.pl bądź telefonicznie pod numerem 

607 404 245. 

7. Po weryfikacji nadesłanych zgłoszeń Organizator prześle pocztą elektroniczną potwierdzenie 

zgłoszenia udziału wraz z informacjami technicznymi na adres e-mail wskazany w karcie 

zgłoszenia.  

8. Warunkiem udziału jest posiadanie odpowiednich zezwoleń handlowych, epidemiologicznych  
i innych potwierdzających legalność sprzedaży, których kopię należy posiadać na czas 
prezentacji produktów podczas imprezy do ewentualnej kontroli.  
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9. Karta zgłoszenia wystawcy stanowi Załącznik numer 1 do Regulaminu. 
10. W celu niedopuszczenia do wprowadzenia do obrotu wyrobów zawierających alkohol 

pochodzący z produkcji nierejestrowanej, dot. także wina własnej produkcji, Organizator 
informuje, że impreza będzie monitorowana pod kątem legalności alkoholu przez Służby 
Celne. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzenia posiadania dokumentów wymienionych  
w ust.8. 

12. Zgłaszający deklaruje wykaz produktów - kategorie produktów przeznaczonych do 
prezentacji, degustacji, sprzedaży.  Nie jest możliwa prezentacja produktów niezgłoszonych                                   
w zadeklarowanym wykazie. 

13. Wystawca bierze pełną odpowiedzialność za swoje stoisko, wystawiane produkty i ich 
zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 

14. Wystawca może prowadzić sprzedaż wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez 
Organizatorów. 

 

III. Ekspozycja produktów prowadzona będzie na stoiskach rozmieszczonych na 

terenie wg następujących zasad: 

 
1. Lokalizację stoiska oraz warunki techniczne określa Organizator. 

2. Organizator nie zapewnia stoiska wystawienniczego, a jedynie powierzchnię wystawową na 

zorganizowanie stoiska wraz z uzgodnionymi elementami infrastruktury, w tym dostępu do 

zasilania w energię elektryczną, zabezpieczenie sanitarne i p/poż. oraz dozór służb 

porządkowych. 

3. Dodatkowe wyposażenie stoiska Wystawcy zapewniają we własnym zakresie. 

4. Istnieje możliwość bezpłatnego użyczenia wyposażenia od Organizatora, po wcześniejszym 

zgłoszeniu i sprawdzeniu dostępności. Wystawca we własnym zakresie przygotowuje stoisko, 

a po zakończonej imprezie jest zobowiązany do zwrotu wyposażenia Organizatorowi                        

w nienaruszonym stanie.  
 

IV. Przepisy organizacyjne:  
 

1. W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego wszyscy uczestnicy imprezy 

zobowiązani są do stosowania aktualnych zasad ogłoszonych przez Ministerstwo Zdrowia. 

2. Wystawca zobowiązuje się do przygotowywania ekspozycji w taki sposób aby nie zagrażała 

życia i zdrowia zwiedzających oraz innych osób znajdujących się na terenie imprezy, bądź  

w jej pobliżu. 

3. Wszelkie uszkodzenia mienia spowodowane przez Wystawcę będą usunięte na jego koszt              

i ponosi on za nie całkowitą odpowiedzialność. 

4. Wystawcy zobowiązani są do zakończenia prac związanych z montażem stoiska na godzinę 

przed godziną rozpoczęcia imprezy wskazaną w pkt. I. Zasady ogólne ust. 3. 

5. Wystawcy zobowiązani są do demontażu stoisk po godzinie zakończenia imprezy wskazanej       

w pkt. I. Zasady ogólne ust. 3. 

6. Wystawca ma prawo do eksponowania i reklamowania swoich wyrobów i usług tylko na 

swoim stoisku. Działania promocyjne nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać działalności 



 
innych Wystawców oraz bezpiecznego poruszania się odwiedzających ani zakłócać ich 

spokoju. 

7. Po zakończeniu Wydarzenia Wystawca jest zobowiązany do uporządkowania stoiska                         

i wywozu nieczystości. 

8. Wystawca zobowiązany jest do obecności na stoisku w czasie trwania imprezy.    

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za elementy zabudowy i produkty Wystawcy. 

10. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, gwałtownymi 

zjawiskami atmosferycznymi oraz innymi przyczynami niezależnymi od Organizatora, a także 

za pogorszenie się warunków na stoiskach, wynikające z niekorzystnych warunków 

atmosferycznych. 

11. Pozostawione po zakończeniu imprezy bez akceptacji Organizatora jakiekolwiek elementy 

ekspozycji uważane są za mienie porzucone. 

12. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników w trakcie imprezy obowiązuje całkowity zakaz 

poruszania się samochodami po obszarze wystawienniczym. Po zorganizowaniu stoiska 

Wystawca jest zobowiązany odprowadzić samochód na bezpłatny parking wskazany przez 

Organizatora, znajdujący się poza obszarem wystawienniczym.  

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w niniejszym Regulaminie.  

14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania XXV Regionalnej Wystawy Zwierząt 

Hodowlanych Książ 2021 bez podania przyczyny, a zgłoszonemu wystawcy z tego tytułu nie 

będą przysługiwały żadne roszczenia.    

 
 
 
 

 


