
 

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW TARGÓW ŚLUBNYCH WEDDING - PGE NARODOWY  

8-9 PAŹDDZIERNIKA 2022, WARSZAWA, AL. J. PONIATOWSKIEGO 1 

ORGANIZATOR: Leo Project, Al. Wojska Polskiego 22, 05-820 Piastów NIP: 534-215-25-20  

§ 1 Godziny trwania Targów Ślubnych Wedding  8 - 9.10.2022r. 10:00 – 17:00 

§ 2 Podmiotem odpowiedzialnym za organizację Targów Ślubnych Wedding oraz uprawnionym do wynajęcia powierzchni 

ekspozycyjnej jest Organizator.  

§ 3 Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku w godzinach otwarcia Targów. Wystawcy nie wolno demontować 

stoiska i usuwać eksponatów w czasie trwania Targów, tj. przed terminem ich oficjalnego zakończenia. Montaż stoisk odbywa 

się: - 7.10.2022r. od godziny 16.00 do godziny 22.00 - 2.10.2021r. od godziny 8.00 do godziny 10.00 Demontaż stoisk odbywa 

się: - 9.10.2022 od godziny 17.00 do 23.00  

§ 4 Wystawca ma prawo eksponować i reklamować swoje towary wyłącznie na wykupionym stoisku pod warunkiem, że 

eksponaty nie zasłonią sąsiednich ekspozycji ani nie zakłócą normalnego toku pracy innych wystawców. Zakazuje się 

używania urządzeń nagłaśniających, dodatkowego oświetlenia itp., które mogą zakłócić normalny tok pracy innych 

Wystawców.  

§ 5 Wystawcy nie wolno bez pisemnej zgody Organizatora oddać przedmiotu udostępnienia w całości lub w części osobie 

trzeciej lub odstąpić praw przysługujących mu z tytułu umowy najmu powierzchni. Prawa do stoiska ma wyłącznie 

osoba/firma, której dane widnieją na zamówieniu powierzchni targowej. 

§ 6 Wystawca nie może organizować żadnych akcji promocyjnych poza obrębem swojego stoiska bez zgody Organizatora. 

Umieszczanie reklam poza obrębem wykupionego stoiska jest płatne dodatkowo. Wystawca nie będzie podejmował prób 

wnoszenia oraz kolportowania ulotek , ani innych materiałów reklamowych firm, nie mających podpisanej odpowiedniej 

umowy z Organizatorem, pod rygorem kary umownej w wysokości 8.000 zł. Zakaz obowiązuje na całym terenie Stadionu PGE 

Narodowy.  

§ 7 Wystawca ponosi wszelkie koszty ewentualnych szkód i napraw wyrządzonych przez niego samego oraz osoby w 

jakikolwiek sposób z nim związane. W szczególności zabrania się wbijania czegokolwiek w ściany stoisk wystawowych, 

malowania ścian itp. Ponadto Wystawca bierze na siebie odpowiedzialność za towary i sprzęty pozostawione na stoisku.  

§ 8 Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane przez zwiedzających podczas imprezy.  

& 9 Zabudowa, ścianki okalające stoisko, wszystkie elementy scenografii  mogą mieć maksymalnie 2,5 m wysokości.  

§ 10 Organizator i jego przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz 

jakiekolwiek straty, kradzieże lub szkody w mieniu Wystawców i zwiedzających powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, z 

wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatora.  

§ 11 Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu uczestników targów spowodowane siłą wyższą, np. 

pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą oraz niezależną od Organizatora przerwą w dostawie 

wody, prądu lub gazu (sprężonego powietrza). 

§ 12 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na parkingu. 

§ 13 Wystawca oraz inne podmioty biorące udział w Targach na podstawie umów zawartych z Organizatorem wyrażają zgodę 

na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, swojego wizerunku, 

utrwalonego za pomocą fotografii lub technik audiowizualnych, w całości lub we fragmentach, w celach marketingowych lub 

informacyjnych, związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora, jak również na jej potrzeby wewnętrzne.  



§ 14 Sampling produktów wśród odwiedzających dozwolona jest tylko i wyłącznie w ilościach degustacyjnych, płyny do 40 ml  

§ 15 Przetwarzanie danych osobowych Wystawców 

1) W związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami 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.Urz.UE.L Nr 119) – dalej „RODO”, Organizator informuje, że: 

2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych: 

a) imienia i nazwiska, b) adresu e-mail, c) nr telefonu, d) wizerunku, jest Leo Project, Al. Wojska Polskiego 22, 05-820 Piastów 

(dalej „Administrator”). Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem następującego adresu e-mail: 

kontakt@targislubnewedding.pl 

3) Pani/Pana Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami RODO, w celu przeprowadzenia i 

organizacji przez Leo Project, Al. Wojska Polskiego 22, 05-820 Piastów Targów oraz w celach związanych z promocją Targów i 

działalności Administratora. 

4) Pani/Pana Dane Osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – „osoba, której dane dotyczą 

wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”. 

5) Dane Osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane do czasu wycofania 

zgody lub złożenia przez Panią/Pana wymagającego uwzględnienia żądania usunięcia tych danych, ograniczenia ich 

przetwarzania lub sprzeciwu względem ich przetwarzania. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.  

7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) Administrator informuje, że lista kontaktowa zarejestrowanych Wystawców może być udostępniona organizatorom 

wydarzeń towarzyszących Targom. 

9)  Dane osobowe wystawców przetwarzane będą przez Organizatora:  

a) w celu i w zakresie związanymi z organizacją, przeprowadzeniem i rozliczeniem targów lub zgodnie z Regulaminem, umową 

zawartą z Wystawcą lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 

ich niepodanie uniemożliwia udział w targach organizowanym przez Organizatora. Podstawę przetwarzania danych 

osobowych Wystawców stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy zawartej z Wystawcą (Regulaminu) oraz art. 6 

ust. 1 lit. c) RODO 

b) w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązku prawnego nałożonego na Organizatora zaleceniem GIS dotyczącym: 

zbierania oświadczeń, że według najlepszej wiedzy Wystawcy, Wystawca nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na 

kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;  w przypadku targów rejestrowania wszystkich uczestników targów, w 

celu pozyskania danych osób przebywających na targach, (przetwarzanie na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 

marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322) w art. w zw. z art. 17 ustawy 

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze 

zm.). 

10) Dane osobowe Wystawców mogą być przetwarzane przez Organizatora:  

a) w celu ustalenia listy gości oraz innych osób z zewnątrz (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach 

terenu zarządzanego przez Organizatora np. w trakcie trwania targów, w której Wystawca uczestniczył/a oraz ewentualnego 

prowadzenia komunikacji drogą mailową, sms lub telefoniczną służącej ustaleniu osób, które mogły mieć kontakt z 



zakażonym COVID-19. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tych celach jest ochrona żywotnego interesu w postaci 

zdrowia i życia zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. d) RODO 

c) w celu prowadzenia badań statystycznych dotyczących np. ilości Wystawców, co stanowi ich prawnie uzasadniony interes 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  

d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi ich prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO.  

e) w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w trakcie targów, Organizator zastrzega sobie prawo do identyfikacji na 

podstawie dokumentu tożsamości Wystawcy.  

11) Organizator może ujawniać dane osobowe Wystawców swoim Partnerom, jak również podmiotom świadczącym na ich 

rzecz usługi prawne, usługi IT, serwisowe, administracyjne, ochrony, księgowe, reklamowe, pocztowe lub kurierskie oraz 

służbom sanitarnym, w szczególności Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu w celu wykonania jego wytycznych dostępnych 

na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl oraz umożliwienia uprawnionym służbom sanitarnym przeprowadzenia 

dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w targach. 

12) Dane osobowe Wystawców będą przechowywane przez okres niezbędny dla celów wymienionych w ust. 9-10, w 

szczególności w okresie realizacji targów przez Organizatora, ich rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

postępowania reklamacyjnego związanego z targami, a następnie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pozostających 

w związku z realizacją targów. 

13) Organizator zastrzega jednak możliwość przechowywania Pana/Pani danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia 

lub obrony roszczeń przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych wynikający z przepisów prawa.  

§16 Przepisy porządkowe 

1)  Wystawcy mogą przebywać w miejscu wydarzenia tylko w terminach i godzinach otwarcia targów, pod warunkiem 

wypełnienia procedur bezpieczeństwa, zgodnych z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego 

(GIS) w trakcie epidemii, mogących obejmować:  

a) obowiązek wypełnienia deklaracji epidemiologicznej zawierającej informacje, że Wystawca, według swojej najlepszej 

wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym,  

b) obowiązek samodzielnego wyposażenia się Wystawcy w materiały ochrony osobistej,  

c) obowiązek zachowania dystansu społecznego adekwatnego do charakteru  

d) nakaz podania się obowiązkowej procedurze rejestracji,  

e) bezdotykowy pomiar temperatury w momencie wejścia/ wjazdu na teren targowy, 

f) nakaz zasłaniania ust i nosa poprzez noszenie maseczek oraz nakaz noszenia rękawiczek dla osób przebywających w 

przestrzeni targowej.  

g) dezynfekcję dłoni w momencie wejścia/wyjścia na teren targowy, w toaletach, na stoiskach, ,  

h) korzystania z dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej,  

i) nakaz poruszania się w miejscu wydarzenia zgodnie z oznaczeniami i komunikatami przy zachowaniu bezpiecznego 

dystansu pomiędzy osobami przebywającymi w przestrzeni targowej w szczególności w kolejce do wejścia, w punktach 

obsługi klienta, na stoiskach, przestrzeniach gastronomicznych, toaletach czy w windzie,  

j) nakaz stosowania się do procedury postępowania w przypadku podejrzenia u Wystawcy zakażenia (np. koronawirusem), 

mogących obejmować obowiązek podania danych osób z którymi wystawca miał kontakt w miejscu wydarzenia, wskazania 

przestrzeni, w której przebywał Wystawca czy obowiązek przebywania w odizolowanym pomieszczeniu,  

k) nakaz wyłączenia z użytku depozytów i palarni,  



l) nakaz stosowania się do komunikatów ogłaszanych przez Organizatora w miejscu wydarzenia dotyczących procedur 

bezpieczeństwa.  

2) W razie nieprzestrzegania procedur wymienionych w ust. 1, Organizator zastrzega sobie prawo do:  

a) niewpuszczenia na targi osób, które odmówią wypełnienia procedur bezpieczeństwa lub co do których w toku 

zastosowania tych procedur zaistnieje prawdopodobieństwo zakażenia (np. koronawirusem),  

b) natychmiastowego wyprowadzenia Wystawcy z przestrzeni targowej i uniemożliwienia mu ponownego wstępu, a w 

uzasadnionych przypadkach wezwania odpowiednich służb, jeśli wystawca nie będzie stosował się do procedur 

bezpieczeństwa.  

3) Miejsce wydarzenia, stoiska lub inne ekspozycje oraz przejścia w przestrzeni targowej i drzwi wejściowe mogą być 

krótkotrwale zamknięte lub z limitowanym dostępem, ograniczonym do liczby osób mogących przebywać w jednym czasie na 

danej powierzchni, ze względów organizacyjnych lub bezpieczeństwa i w tym czasie niedostępne dla Wystawców.  

4) Zabronione jest zastawianie dróg ewakuacyjnych oraz dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz korytarzy. W 

przypadku naruszenia tego zakazu, Organizator jest uprawiony do usunięcia przedmiotów należących do Wystawcy na jego 

koszt i ryzyko.  

5) Fotografowanie, filmowanie oraz wykonywanie rysunków pojedynczych stoisk i eksponatów wymaga uprzedniej zgody 

Organizatora. Jeżeli wspomniane czynności będą powodować zakłócenia w organizacji i przebiegu Targów lub wydarzeń 

towarzyszących, Organizator wyda polecenie ich wstrzymania/zaprzestania. Osoby, które nie zastosują się do niniejszego 

punktu, mogą zostać wyprowadzone z terenu Targów na polecenie Organizatora. 

6) Zabronione jest prowadzenie przez Wystawców jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, 

promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań 

niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. 

7) Na terenie Targów obowiązują zakazy: 

a) wnoszenia i używania: broni, materiałów pirotechnicznych, szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, 

zakaz otwartego ognia na stoiskach i w całej przestrzeni targowej  innych materiałów stanowiących zagrożenie pożarowe, 

uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób; 

b) wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających;  

c) zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania); 

d) wprowadzania zwierząt, a także deskorolek, rowerów, itp., chyba że jest to dozwolone przez Organizatora z uwagi na ich 

specyfikę. 

e) palenia wyrobów tytoniowych na terenie targowym z wyjątkiem miejsc wydzielonych i specjalnie oznaczonych. 

f) zanieczyszczania terenu Targów odpadami wygenerowanymi przez siebie. 

g) niszczenia infrastruktury. 

h) zanieczyszczanie powierzchni targowej odpadami wygenerowanymi przez siebie (opakowania po napojach i jedzeniu, 

niedopałki, gumy do żucia itp.) 

i) niszczenia infrastruktury (np. oklejanie ścian, posadzek ulotkami reklamowymi) oraz roślinności na terenie PGE 

Narodowego lub w innym miejscu  

j) opieranie się o elementy zabudowy stoisk, konstrukcje reklamowe i inne elementy aranżacji przestrzeni.  

8) Osoby będące w stanie wyraźnego odurzenia narkotykowego lub upojenia alkoholowego albo próbujące wnieść alkohol, 

środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na teren Targów. 



9) W razie nieprzestrzegania zakazów Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wyprowadzenia Wystawcę z 

terenu Targów i uniemożliwienia ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania Policji. 

10) Wystawcy są zobowiązani do: 

a) respektowania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej. 

b) wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby PGE Narodowego ze względów organizacyjnych albo 

konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Targów; 

c) usuwania wygenerowanych przez siebie odpadów i ich wrzucania do pojemników do tego przeznaczonych. 

d) dzieci w wieku do lat 13 mogą przebywać na terenach Targów tylko pod opieką osób dorosłych (rodziców, opiekunów). 

11) Przedmioty pozostawione bez opieki na terenie Targów lub w innym miejscu wydarzenia mogą ze względów 

bezpieczeństwa zostać przez Organizatora albo specjalistyczne służby usunięte lub zniszczone na koszt osoby pozostawiającej 

przedmioty lub substancje, chyba, że nie uda się ustalić do kogo należały. Organizator nie ponosi  z tego tytułu 

odpowiedzialności. Jeżeli konieczna będzie ewakuacja osób z terenu targowego, to kosztami tej ewakuacji zostaną obciążone 

osoby, które pozostawiły te przedmioty.  

§17 Odpowiedzialność i ubezpieczenie 

1) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, skrócenia albo przełożenia terminu targów i zobowiązują się do 

poinformowania o tym na stronie internetowej targów www.targislubnewedding.pl oraz droga e-mail. 

2) W przypadku nagłego odwołania lub przełożenia terminu targów z przyczyn niezależnych od Organizatora – Wystawca ma 

prawo skorzystać z uczestnictwa w targach w nowym wyznaczonym przez organizatora terminie lub otrzymać zwrot 

wpłaconych zaliczek. 

3) Wystawca nie będzie wnosić żadnych roszczeń przeciw Organizatorowi i jego Przedstawicielom o odszkodowania z tytułu 

odwołania lub przesunięcia terminu targów z powodu siły wyższej 

4) W przypadku rezygnacji z udziału w Targach przez Wystawcę,  wpłacone kwoty zaliczkowe nie podlegają zwrotowi. 

Rezygnacja z udziału w Targach Ślubnych po 01.09.2021 roku nie zwalnia wystawcy od zapłaty w całości kwoty wymienionej 

w zamówieniu. 

§18 Postanowienia końcowe 

1) Przesłanie druku zamówienia na powierzchnię targową oraz uiszczenie za nią opłaty jest równoznaczne z zapoznaniem się i 

akceptacją niniejszego Regulaminu przez wystawcę.  

2) Regulamin jest zamieszczony na stronię www.targislubnewedding.pl, zawarcie umowy na podstawie niniejszego 

regulaminu nie wymaga podpisania przez Strony umowy. 

3) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych 

obowiązujących przepisów prawa.  

4) Dla rozstrzygania sporów z kontrahentami zagranicznymi przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku 

polskim. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 

 


