
 

  

REGULAMIN UDZIAŁU WYSTAWCÓW –  

Kiermasz Wielkanocny LODR 2023 
 

I. Zasady ogólne: 

 
1. Organizatorem wydarzenia Kiermasz Wielkanocny LODR zwanego dalej Kiermaszem, jest Lubuski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku. 

2. Miejscem organizacji Kiermaszu jest teren Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w 

Kalsku, Kalsk 91, 66-100 Sulechów, tel. 68 385 20 91. 

3. Udział w Kiermaszu jest nieodpłatny. 

4. Termin Kiermaszu – według Harmonogramu Kiermaszu Wielkanocnego, w godzinach  

8:00 – 14:00 stanowiącego Załącznik do Regulaminu.  

5. Główną część Kiermaszu stanowi ekspozycja i sprzedaż: od lubuskich rolników i producentów 

regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej żywności związanej z rolnictwem oraz twórców rękodzieła i 

innych. 

 

II. Warunki udziału:  

 

1. Wystawcami Kiermaszu będą lubuscy rolnicy i producenci regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej 

żywności związanej rolnictwem oraz twórcy rękodzieła i innych produktów.  

2. Nabór wystawców będzie prowadzony wyłącznie poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie 

www.lodr.pl zawierające dokumentacje zgłoszeniową. 

3.  Zgłoszenia udziału w Kiermaszu przyjmowane będą wyłącznie na adres  

4. e-mail: sekretariat@lodr.pl, bądź poprzez osobiste dostarczenie karty do siedziby LODR (sekretariat 

LODR). 

5. Organizator zastrzega sobie przyjmowanie wyłącznie kompletnych i podpisanych kart zgłoszenia. 

6. Każdy Wystawca jest zobowiązany do uczestniczenia w zadeklarowanych w karcie zgłoszenia 

Kiermaszu.  

7. W przypadku zdarzeń losowych, o nieobecności na targowisku należy powiadomić Organizatora w 

terminie 3 dni przed rozpoczęciem kolejnego Targu na adres sekretariat@lodr.pl bądź  

tel: 68 385 20 91. 

8. W przypadku dwukrotnej niezgłoszonej w ciągu 3 dni przed Kiermaszem nieobecności, Wystawca 
traci możliwość udziału w pozostałych Kiermaszach. Organizator informuje Wystawcę o tym fakcie 
poprzez e-mail wskazany w karcie uczestnictwa. 

9. Warunkiem uczestnictwa w targowisku jest akceptacja przez Wystawce Regulaminu udziału 
Wystawców oraz Regulaminu Kiermaszu. 

10. Zgłaszający deklaruje wykaz produktów - kategorie produktów przeznaczonych do sprzedaży. 
11. Wystawca bierze pełną odpowiedzialność za swoje stoisko, wystawiane produkty i ich zgodność  

z obowiązującymi przepisami prawa. 
12. Za bezpieczeństwo żywości na swoim stoisku odpowiada Wystawca. 

13. Wystawca może prowadzić sprzedaż wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez Organizatora. 
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III. Ekspozycja produktów prowadzona będzie na stoiskach rozmieszczonych na 

terenie LODR wg następujących zasad: 

 
1. Lokalizację stoiska oraz warunki techniczne określa Organizator. 

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

zorganizowanie stoiska. 

3. Dodatkowe wyposażenie stoiska Wystawcy zapewniają we własnym zakresie. 
 

IV. Przepisy organizacyjne: 
 

1. W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego wszyscy uczestnicy targowiska zobowiązani są 

do stosowania aktualnych zasad ogłoszonych przez Ministerstwo Zdrowia. 

2. Wystawca zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania obowiązujących na terenie obiektu 

przepisów montażowych, bhp i przeciwpożarowych w czasie przygotowywania ekspozycji, trwania 

Kiermaszu, w tym zobowiązuje się do przygotowania ekspozycji w taki sposób, aby nie zagrażała 

życiu i zdrowiu zwiedzających oraz innych osób znajdujących się na terenie LODR, bądź w ich 

pobliżu. 

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

on za nie całkowitą odpowiedzialność. 

4. Obiekt jest udostępniony Wystawcom w celu montażu i demontażu stoisk: 

- w terminach Kiermaszu, w godz. 8-14. 

5. 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. 

6. Po zakończeniu Kiermaszu Wystawca jest zobowiązany do uporządkowania stoiska i wywozu 

nieczystości. 

7. Wystawca zobowiązany jest do obecności na stoisku do czasu trwania Kiermaszu tj. godz. 14:00. 

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

9. 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.  

10. Pozostawione po zakończeniu Kiermaszu bez akceptacji Organizatora jakiekolwiek elementy 

ekspozycji uważane są za mienie porzucone. 

11. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników w trakcie Kiermaszu 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.  

12. Organizator – Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian  

w niniejszym Regulaminie. 


