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REGULAMIN TARGÓW 
BUDOWNICTWA, WYPOSAŻENIA WNĘTRZ I OGRODÓW 

5 - 6 marca 2022 r. 
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1 Regulamin stanowi integralną część Zgłoszenia-Umowy. 
1.2 Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Wystawców. 
1.3 Dodatkowe postanowienia szczegółowe, wydawane będą w miarę potrzeb i będą stanowiły integralną część Zgłoszenia. 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA 
2.1 Podstawą uczestnictwa jest przesłanie oryginału Zgłoszenia oraz uiszczenie 30% zaliczki za udział w targach.  
2.2 W przypadku niedokładnego wypełnienia formularza Zgłoszenia, wszystkie skutki wynikłe z tego tytułu ponosi Wystawca. 

3. WARUNKI PŁATNOŚCI 
3.1 Po otrzymaniu zgłoszenia i zaliczki (punkt 2.1.) Organizator wystawi dla Wystawcy fakturę zaliczkę na 30% wartości całego 

zamówienia. 
3.2       Wystawca dokonuje zapłaty pozostałej kwoty wynikającej ze zgłoszenia, po otrzymaniu faktury na 14 dni przed Targami.  
3.3 Jeżeli zgłoszenie zostanie nadesłane po 5 lutego 2022 Organizator wystawi fakturę VAT na 100% wartości całego 

zamówienia. 
3.4 Wszelkie reklamacje lub pretensje zgłoszone przez Wystawcę, nie mogą stanowić podstawy do opóźnienia zapłaty 

należności. 
3.5 O dopuszczeniu do uczestnictwa w Targach decyduje Organizator, który ma prawo odrzucić w szczególnym przypadku 

Zgłoszenie Uczestnictwa. 
3.6 Z uwagi na ograniczoną powierzchnię, o przyjęciu Zgłoszenia i rezerwacji stoiska decyduje kolejność dokonywanych 

wpływów należności na konto Organizatora. 

4. ANULOWANIE UCZESTNICTWA 
4.1 W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do dnia 4 stycznia 2022 r., przysługuje pełny zwrot wpłaconej zaliczki na konto 

Organizatora z tytułu udziału w  Targach.  
4.2 Jeżeli rezygnacja z Targów nastąpi po dniu 4 stycznia 2022 r. Wystawca jest zobowiązany do pokrycia pełnej odpłatności za 

udział w Targach wynikających z umowy - zgłoszenia. 
4.3 Jeżeli Wystawca nie zagospodaruje zamówionego stoiska na czas Targów, nie zwalnia go to z obowiązku uiszczenia pełnej 

odpłatności za stoisko. 
4.4 Rezygnację należy zgłosić pisemnie przy zachowaniu w/w terminów (liczy się data wpływu rezygnacji do Organizatora 

Targów).  

5. LOKALIZACJA 
5.1 Lokalizacja stoiska wynika z ogólnego projektu zabudowy powierzchni wystawienniczej oraz warunków organizacyjno- 

technicznych Targów. 
5.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany: 
 - lokalizacji stoiska 
 - wielkości powierzchni zamówionej przez Wystawcę, jeżeli względy organizacyjne i projektowo-techniczne uniemożliwiają 

realizację życzeń Wystawcy. 

6. EKSPONATY 
6.1 O ekspozycji na własnym stoisku decyduje Wystawca. 
6.2 Eksponaty nie mogą być usuwane ze stoiska w czasie trwania Targów. 

7. REKLAMA 
7.1 Każdy Wystawca ma prawo do reklamy swoich towarów wyłącznie na własnym stoisku, w tym również do korzystania 

z własnego nagłośnienia, pod warunkiem, że nie zakłóca toku pracy innych uczestników Targów. 
7.2 Reklama poza stoiskiem może być realizowana wyłącznie za pośrednictwem Organizatora. 

7.3 Organizator podczas trwania Targów zastrzega sobie prawo do odtwarzania zleconych reklam i komunikatów przy pomocy 
sprzętu nagłaśniającego. 

8. ORGANIZACJA EKSPOZYCJI 
8.1 Zabudowa własna i wyposażenie stoiska wykonane są na ryzyko Wystawcy. 
8.2 Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów budowlano-montażowych i przeciwpożarowych obowiązujących na 

terenie obiektów targowych. 
8.3 Zabrania się umieszczania na ścianach stoiska, z zabudowy targowej, eksponatów oraz materiałów reklamowych, za 

pomocą techniki, która spowoduje trwałe uszkodzenie ścian lub stelażu (np: przewiercanie, wbijanie gwoździ, 
malowanie, klejenie nieodpowiednimi materiałami, itp.). W przypadku stwierdzenia takiego uszkodzenia, 
Organizator obciąży Wystawcę dwukrotną wartością zniszczonego elementu. 

8.4 Ściany zewnętrzne stoiska z zabudowy targowej pozostają w gestii Organizatora. 
8.5 Wystawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone Organizatorowi Targów lub osobom 

trzecim, wynikłe z funkcjonowania jego urządzeń (lub Współwystawcy) w trakcie przygotowania, trwania i likwidacji 
stoiska targowego. Tym samym zobowiązuje się do pokrycia kosztów remontu lub odtworzenia zniszczonego obiektu oraz 
jego urządzeń.  

8.6 Stoisko powinno być przygotowane przez Wystawcę, co najmniej na godzinę przed otwarciem Targów. 
8.7 W przypadku niezagospodarowania stoiska w wyżej wymienionym terminie, Organizator zastrzega sobie prawo do jego 

zagospodarowania według własnego uznania, bez zwrotu kosztów.  
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8.8 Udostępnienie powierzchni przez Wystawcę innemu Wystawcy, może nastąpić tylko za zgodą Organizatora, przy czym 
Współwystawca ma obowiązek dokonania wpisu podstawowego w katalogu targowym. 

8.9 Jeżeli Wystawca nie uzgodni planu zagospodarowania powierzchni, Organizator dzieli ją zgodnie z typowym projektem. 
8.10 Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi stoiska na cały czas trwania Targów, w godzinach ustalonych przez 

Organizatora. Wcześniejsza likwidacja stoiska nie jest dopuszczalna. W przypadku złamania tego punktu Wystawca 
zobowiązuje się do uiszczenia kary umownej w wysokości 500zł netto na rzecz Organizatora 

8.11 Wystawca, opuszczając stoisko w dniu zakończenia Targów, zobowiązany jest poinformować o tym Organizatora.  
8.12 Wszelkie przebudowy stoiska oraz zmiany wyposażenia, w stosunku do wcześniej ustalonych w Zgłoszeniu, będą 

realizowane w ramach możliwości technicznych Organizatora. 
8.13 W dniu otwarcia Targów, przebudowy stoisk wynikające z wprowadzonych w tym dniu przez Wystawcę zmian, będą 

wykonywane jedynie w wyjątkowych przypadkach, przy czym Wystawca zostanie obciążony dwukrotną wartością 
zamówionej usługi.  

8.14    Osoby przygotowujące stoisko powinny zwrócić szczególną uwagę na nawierzchnie hali, koszt jej wykonania wyniósł 
2 000 000 PLN - zabrania się: przykręcania elementów śrubami do podłogi, wbijania gwoździ i innych czynności 
mogących uszkodzić podłogę – takie zdarzenia miały miejsce podczas poprzedniej edycji targów. W przypadku 
uszkodzenia nawierzchni Wystawca zobowiązany jest naprawić wyrządzoną szkodę, w przypadku samodzielnego 
montażu stoiska (wiercenie, malowanie, piłowanie itp.) zaleca się rozłożenie folii zabezpieczającej wykładzinę przed 
znacznym zabrudzeniem, do transportu elementów ekspozycji mogą być wykorzystywane wyłącznie wózki 
transportowe na pompowanych kołach, całkowita masa ładunku na wózku transportowym nie może przekraczać 800 
kg (paleta), wjazd samochodu na halę wystawową w celu rozładowania ekspozycji nie będzie możliwy, dopuszczalne, 
maksymalne obciążenie ekspozycji nie może przekraczać 400 kg/m2, natomiast obciążenie punktowe do 100 kg. 

9. PRZEPISY PORZĄDKOWE  
9.1 Targi odbywają się bezwzględnie w godzinach podanych przez Organizatora na materiałach promocyjnych. 
9.2 W okresie przygotowań, tereny targowe zostaną udostępnione Wystawcom w terminie podanym w zgłoszeniu.  
9.3 Po zakończeniu Targów, tereny targowe zostaną udostępnione Wystawcy, celem likwidacji stoiska do godz. 24.00.       
9.4 W uzasadnionych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na kontynuowanie ww. prac w innych godzinach. 
9.5 Wystawca zobowiązany jest do stałej troski o czystość, ład i porządek na stoisku. 
9.6 W przypadku niezwolnienia powierzchni wystawienniczej w określonym terminie (paragraf 9, pkt 9.3), Organizatorowi 

przysługuje prawo przemieszczenia pozostawionych towarów, na koszt i ryzyko Wystawcy, nawet wówczas, gdyby nie 
odpowiadało to wymogom niezbędnym, określonym przez ich właścicieli. 

10. ELEKTRYCZNOŚĆ I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
10.1 Prace elektryczne są wykonywane wyłącznie przez upoważnionego elektryka, działającego na zlecenie Organizatora. 
10.2 Na terenie Targów obowiązuje zakaz: 
 - palenia tytoniu i używania otwartego ognia, poza wyznaczonymi miejscami 
 - instalowania urządzeń elektrycznych w odległości mniejszej niż 60 cm od materiałów łatwopalnych i 30 cm od materiałów 

 trudnopalnych, oraz urządzeń odizolowanych od palnego podłoża 
 - korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej 
 - pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń, przystosowanych do ciągłej eksploatacji 
 - wnoszenia na tereny ekspozycyjne substancji chemicznych, pożarowo niebezpiecznych 
 - zastawiania dojść i  dojazdów  do urządzeń przeciwpożarowych, oraz tarasowania przejść i wyjść ewakuacyjnych 
 - używania sprzętu pożarniczego do innych celów 
10.3 Organizator wykonuje podłączenia energetyczne stoisk z instalacjami hali (poza ustalonym w Zgłoszeniu standardem),  

za dodatkową opłatą. 
10.4 Jeżeli Wystawca zamierza samodzielnie wykonać zabudowę stoiska: 
 - projekt zabudowy i instalacji elektrycznej musi zostać zatwierdzony przez Organizatora, 
 - zobowiązany jest do posiadania atestu stwierdzającego wykonanie impregnacji przeciwpożarowej, zastosowanej na stoisku
   wykładziny dywanowej, 

- zobowiązany jest przedstawić protokół badania skuteczności zerowania instalacji swojego stoiska, pod rygorem odłączenia 
zasilania stoiska, alternatywnie do badania skuteczności zerowania Wystawca może przedstawić zaświadczenie, że instalację 
stoiska wykonano zabezpieczając ją wyłącznikiem różnicowo - prądowym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. 

11. ZABEZPIECZENIE TARGÓW 
11.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia eksponatów znajdujących się na terenach 

targowych, jak również za pozostałe szkody powstałe w wyniku kradzieży, ognia, zalania wodą, przerw w dostawie energii  
i  innych przyczyn. Dotyczy to okresu poprzedzającego otwarcie Targów, czasu ich trwania oraz po ich zakończeniu. 

11.2 W okresie trwania Targów, hala targowa jest otwierana i zamykana przez ochronę Targów w obecności Organizatora. 
11.3 W okresie pomiędzy otwarciem a zamknięciem hali, uczestnicy zobowiązani są do zabezpieczenia swoich eksponatów 

we własnym zakresie, przed ewentualnymi szkodami bądź ubytkami.  
11.4 Po zamknięciu hali targowej, od godz. 18.00 do godz. 10.00 dnia następnego targów, tereny targowe są strzeżone przez 

służbę ochrony Targów.  
11.5 Ubezpieczenia ekspozycji oraz osób dokonuje Wystawca na własny koszt. 
11.6 Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia Organizatorowi wszelkiej powstałej szkody. 
11.7 Po zakończonym dniu targowym, Wystawca ma obowiązek opuścić stoisko, w momencie przybycia służby ochrony Targów, 

oraz dostosować się do jej poleceń. 

12.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
12.1 Zapisy Regulaminu Uczestnictwa w Targach i Postanowień Szczegółowych do Regulaminu Uczestnictwa w Targach oraz 

Regulaminu Obiektu, w którym odbywają się targi, stanowią integralna cześć umowy. 
12.2 Wystawca wyraża zgodę na zamieszczanie w materiałach reklamowych i informacyjnych zdjęć i opisów swojej ekspozycji 

targowej. 
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12.3 Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Targów. Tym samym ciąży na nim obowiązek niezwłocznego  
poinformowania wszystkich Wystawców o takich zmianach oraz zwrot otrzymanych korzyści majątkowych bez odsetek oraz 
odszkodowania w przypadku, gdy Targi nie dojdą do skutku z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Organizatora. 
Wyjątek stanowi siła wyższa, w tym pandemia.  

12.4 Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo do częściowego 
zamknięcia, skrócenia albo zmiany terminu czy miejsca odbywania się Targów. W takich przypadkach Wystawcy nie 
przysługuje prawo do odszkodowania, zwrotu lub zmniejszenia opłat za najem powierzchni wystawienniczej.  

12.5 W przypadku odwołania Targów z powodu decyzji administracyjnej dotyczącej pandemii Covid-19 lub innej, wystawcy 
przysługuje zwrot wpłaconej kwoty z tytułu wynajmu stoiska bez odsetek lub odszkodowania. Jeśli do odwołania wydarzenia 
z powodu decyzji administracyjnej dotyczącej pandemii Covid-19 lub innej, dojdzie w terminie krótszym niż 14 dni do 
rozpoczęcia Targów Organizator będzie zmuszony pomniejszyć kwotę zwrotu o 10% z przeznaczeniem na pokrycie części 
kosztów organizacyjnych. Termin zwrotu zostanie ustalony przez Organizatora po zaistnieniu opisanej wyżej sytuacji. 

12.6  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Targów z przyczyn niezależnych od Organizatora (siły wyższej). Przez siłę 
wyższą rozumie się zdarzenie, którego przyczyny leżą poza kontrolą Organizatora, są nagłe i zewnętrzne, w tym między 
innymi takie przyczyny jak: zamieszki, wojna, embargo, akty normatywne lub decyzje administracji państwowej, zdarzenia 
losowe, powódź, pożar, wypadki, strajki, blokady, opóźnienia ze strony przewoźników, redukcja dostępnej energii 
elektrycznej lub wstrzymanie jej dostawy. Wystąpienie siły wyższej rozpatrywane będzie tak w skali kraju, jak w skali 
poszczególnych jednostek administracyjnych kraju, na których wystąpiły opisane wyżej zjawiska.  

12.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.  
12.8 Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu udziału oraz robót, dostaw i usług zleconych Organizatorowi przez Wystawców, 

podaje się orzecznictwu właściwych sądów w Zielonej Górze.  
 

………………………………………….. 
                                                                                                                       data i czytelny podpis    

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
              Zgodnie z art. 13 ust 1. i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- Dz. U. UE L 119 s.1) zwanym dalej RODO 
informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:   LCT- BIS SP. Z O.O. z siedzibą w Zielonej Górze na ul. Kręta 5,  
NIP 9731018309 
2. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować telefonicznie pod numerem: 603 922 566, w drodze korespondencji 
elektronicznej: targi@lct-bis.pl lub pisemnie pod adresem: 65-770 Zielona Góra ul. Kręta 5 
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani /Pana danych osobowych:   
- w celu wykonania zawartej z Panią/Panem umowy cywilnoprawnej lub podjęcia na Pani/Pana żądanie działań 
zmierzających do zawarcia umowy cywilnoprawnej   -  podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych w tym zakresie - art. 6 
ust. 1 lit. b RODO - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub podjęcia 
działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy; 
- w celu oferowania Pani/Panu usług świadczonych przez Administratora (marketing bezpośredni) - podstawa prawna 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym zakresie- art. 6 ust. 1 lit. f RODO - niezbędność przetwarzania danych do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 

- w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z zawartą umową cywilnoprawną lub obrony przed 
roszczeniami kierowanymi wobec Administratora w związku z zawartą umową cywilnoprawną - podstawa prawna 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym zakresie - art. 6 ust. 1 lit. f RODO - niezbędność przetwarzania danych do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 
4. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych: Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres 
wykonywania umowy cywilnoprawnej zawartej z Administratorem, a także później do czasu upływu terminu przedawnienia 
ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy cywilnoprawnej lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania 
Pani/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa. 
5. Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane osobom upoważnionym przez Administratora do 
przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych,  
6. Przekazywanie danych do organizacji międzynarodowych lub państw trzecich: 
Administrator nie zamierza przekazać Pani/Pana danych do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych. 
7. Przetwarzanie w sposób zautomatyzowany / profilowanie: 
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
8. Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych na warunkach wynikających z RODO. 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane chyba, że będziemy w stanie wykazać, iż w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas 
ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam 
niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
9. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych:  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale 
konieczne do zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej. Brak podania danych skutkować będzie odmową zawarcia i realizacji 
umowy cywilnoprawnej.          
      

………………………………………….. 
                                                                                                                       data i czytelny podpis    


