
REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW OPEN-FARM 2020 
 

 
I. WARUNKI UCZESTNICTWA W TARGACH I PŁATNOŚCI:  

 
1. Warunkiem udziału w OPEN-FARM 2020 jest złożenie u Organizatora do 5 maja 2020 r. pisemnego, 

wypełnionego           i podpisanego zgłoszenia oraz regulaminu,  dokonanie opłaty uczestnictwa w 
wyznaczonym terminie.  

2. Obowiązkiem Wystawcy jest wpłacenie na konto bankowe Organizatora należności w wysokości, formie i 
terminie określonym w Zgłoszeniu.  

3. Uregulowanie pełnej należności jest warunkiem udostępnienia powierzchni wystawowej.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia.  
5. Organizator nie potwierdza indywidualnie przyjęcia zgłoszenia na wystawę. Nadesłane zgłoszenia prosimy 

potwierdzać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@openfarm.pl.  
6. Organizator może usunąć z terenu Wystawy, Wystawcę, który nie dokonał zapłaty kosztów udziału oraz nie 

stosującego się do zarządzeń i decyzji Organizatora oraz osób zatrudnionych przez Organizatora do obsługi 
Wystawy.  

7. Wystawca ma prawo odstąpić od uczestnictwa w OPEN-FARM 2020. Rezygnacja z udziału wymaga formy 
pisemnej pod rygorem nieważności do dnia 5 maja 2020 roku. 

8. Odwołanie uczestnictwa po upływie terminu zgłoszenia nie zwalnia Wystawcy z obowiązku zapłaty 
należności za udział          w OF 2020.  

 
II.PRZEPISY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE:  
 
a. Stoisko:  

1. Lokalizacja stoiska wynika z projektu zagospodarowania powierzchni wystawienniczej i ewentualnych życzeń 
Wystawcy, realizowanych w miarę możliwości technicznych przez Organizatora.  

2. Zajęcie miejsca wystawowego i urządzanie stoiska może odbywać się po zameldowaniu w Biurze Targów i 
okazaniu potwierdzenia dokonania pełnej opłaty za uczestnictwo. Z uzyskanym numerem stoiska należy 
zgłosić się do pracownika w sektorze.  

3. Niedopuszczalne jest podczas urządzania stoiska i trwania Targów samodzielne zajmowanie przez 
Wystawcę większej powierzchni niż wytyczona wg zgłoszenia.  

4. Urządzanie stoisk można rozpocząć 28 maja 2020r. (czwartek) od godz. 8.00.  
5. Wystawca zobowiązany jest do przygotowania stoiska najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie 

Targów, czyli               w piątek 29 maja do godz. 22.00. Wszelkie odstępstwa od tego zapisu wymagają 
zgody Organizatora.  

6. Eksponaty nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać przemieszczania się uczestników i zwiedzających. 
Eksponaty nie mogą być umieszczane w ciągach komunikacyjnych przylegających do stoisk, a pokazy nie 
mogą utrudniać lub uniemożliwiać bezpiecznego poruszania się.  

7. Wszelkie prace ziemne na terenie otwartym (wiercenie, kopanie, wbijanie pali itp.) wymagają zgody 
Organizatora.  

8. Każdy z wystawców musi pozostać na stanowisku przez cały czas zwiedzania wystawy. tj. w godz. od 9.00 
do 17.00.  

9. Niedopuszczalne jest pozostawianie stoiska bez obsługi lub wcześniejsza jego likwidacja bez powiadomienia 
Organizatora.  

10. Demontowanie i sprzątanie stoisk powinno rozpocząć się 31 maja po godz. 18.00 i zakończyć 1 czerwca 
(poniedziałek)   do godz.16.00.  

11. Inne niż wymienione wcześniej dni i godziny urządzania, a także  likwidacji stoiska wymagają 
wcześniejszego ustalenia                          z Organizatorem.  

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie jakości stoisk wystawowych spowodowanych 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a co za tym idzie wystawca nie może zgłaszać reklamacji z tym 
związanych.  

 
b. Podnajem stoiska:  

1. Wynajęte stoisko jest przeznaczone wyłącznie dla Wystawcy, który zgłosił swój udział na podstawie 
dostarczonego Zgłoszenia.  

2. Podnajem stoiska przez Wystawcę innym podmiotom może nastąpić wyłącznie za zgodą Organizatora po 
przedstawieniu pisemnego zgłoszenia.  

3. Dodatkowa opłata z tytułu poddzierżawienia stoiska wynosi 40% wartości opłaty za powierzchnię.  



 
c. Parkowanie samochodów:  

1. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie na parkingach i w miejscach wyznaczonych przez Organizatora.  
2. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników i zwiedzających zabrania się parkowania pojazdów mechanicznych, 

maszyn               i urządzeń w wewnętrznych ciągach komunikacyjnych.  
3. Każdy Wystawca otrzyma kartę upoważniającą do wjazdu na teren wystawy, która będzie do odbioru w 

Biurze Targów podczas zameldowania, przed zajęciem stoiska, Kartę należy umieścić za szybą samochodu 
w widocznym miejscu.  

4. Samochody pozostawione w innych miejscach na terenie wystawy będą odholowywane na koszt właściciela.  
5. Wjazd samochodów na tereny wystawowe w czasie godzin zwiedzania czyli od 9.00 do 18.00 jest zabroniony                        

(z wyłączeniem konieczności zaopatrzenia stoisk gastronomicznych).  
6. Niedopuszczalne jest poruszanie się quadami i innymi pojazdami po terenie wystawy przez wystawców i 

podwystawców.  
 

 
d. Poczęstunki:  

1. Wszelkie, ponad zwyczajowo przyjęte, poczęstunki na stoiskach należy uzgodnić z Organizatorem.  
 
e. Sprzątanie:  

1. Utrzymanie czystości na stoisku należy do Wystawcy.  
2. Uprasza się Wystawców o uprzątnięcie miejsca wystawowego po demontażu stoiska.  
3. Organizator zapewnia sprzątanie ciągów komunikacyjnych i terenów ogólnych wystawy.  
 

II. DODATKOWE USŁUGI:  
 

a. Załadunek i rozładunek eksponatów:  
1. Transport, załadunek i rozładunek eksponatów odbywa się na koszt Wystawcy.  
2. Zamówienia na usługę załadunku i rozładunku należy dokonać indywidualnie na podanym formularzu 

zgłoszenia. Usługa rozładunku może być wykonana najpóźniej w piątek przed rozpoczęciem OF 2020, 
załadunek po godz. 18.00 w dniu 31 maja w niedzielę po zakończeniu wystawy.   

 
b. Energia elektryczna:  

1. Podłączenie energetyczne jest odpłatne, zgodne ze zgłoszeniem i uzgodnione z Organizatorem, który 
zapewnia pomoc elektryka.  

2. Niedopuszczalne jest samowolne podłączanie do ujęć energii elektrycznej.  
3. Ze względu na bezpieczeństwo, Wystawcy zobowiązani są do wyłączania zasilania w energię elektryczną 

swojego stoiska - każdorazowo przed jego opuszczeniem.  
4. Warunkiem korzystania z zamówionego przyłącza energetycznego jest posiadanie własnego przedłużacza o 

długości min. 30 m.  
 

c. Reklama:  
1. Wystawca ma prawo reklamowania swoich towarów wyłącznie na terenie własnego stoiska.  
2. Umieszczenie reklamy i materiałów promocyjnych poza stoiskiem wymaga zgody Organizatora. 

Niedopuszczalne jest rozdawanie ulotek i materiałów reklamowych poza własnym stoiskiem bez uzgodnienia 
z Organizatorem.  

3. Pokazy pracy sprzętu, prezentacje, działania reklamowe i rozrywkowe na stoiskach Wystawców mogą 
odbywać                     się jedynie za wcześniejszą zgodą Organizatora. Nie mogą one przeszkadzać innym 
Wystawcom ani zakłócać ogólnego programu wystawy.  

4. Dodatkowa reklama w katalogu wg złożonego zamówienia w Zgłoszeniu.  
 

d. Katalog: 
1. Wpis do katalogu targowego jest odpłatny i obowiązkowy dla każdego Wystawcy. Wg treści wpisu Wystawca 

jest klasyfikowany do poszczególnej branży katalogu.  
2. Każda firma, której wpis lub reklama jest umieszczona w katalogu otrzyma bezpłatnie 1 egzemplarz katalogu.  
 

e. Wyżywienie:  
1. Organizatorzy zapewniają możliwość skorzystania z odpłatnego wyżywienia w punktach gastronomicznych.  

 
 
 
 

 



III. Warunki uczestnictwa „Sponsor Wystawy” 
 

1. Obowiązki: 
- wykup stoiska i prezentacja firmy na Wystawie 
- wpłata środków pieniężnych lub świadczenie rzeczowe uzgodnione z organizatorem. 

2.    Uprawnienia: 
       - prawo do posługiwania się we własnych materiałach reklamowych mianem ,,Sponsor Wystawy”  
       - nazwa i logo firmy wymienione na plakatach i w Katalogu Wystawców w gronie Sponsorów Wystawy pod 
warunkiem 
       zadeklarowania sponsoringu do 1 marca 2020 roku  
       - nazwa firmy będzie wielokrotnie wymieniana przez speakerów  z podkreśleniem miana ,,Sponsor wystawy”  
       - logo i reklama firmy mogą być eksponowane na terenie wystawy miejscach wskazanych przez organizatora. 

 
IV. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA:  

 
1. Organizator posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu organizacji targów  
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób, uszkodzenia czy zniszczenia eksponatów w 

trakcie urządzania, trwania czy likwidacji wystawy.  
3. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie Targów odpowiadają rodzice lub opiekunowie.  
4. Ogólną ochronę terenów wystawowych poza czasem zwiedzania wystawy, zapewnia Organizator.  
5. Ochrona pracuje od 17.00 do 10.00. W godzinach 17.00-18.00 i 9.00-10.00 można zgłaszać pracownikom 

ochrony dodatkowe uwagi.  
6. W godzinach zwiedzania czyli od 9.00-18.00 za nadzór i ochronę swojego stoiska odpowiedzialny jest 

Wystawca. Organizator nie odpowiada za mienie pozostawione na stoisku opuszczonym chwilowo przez 
Wystawcę.  

7. Wystawcy zaleca się ubezpieczenie mienia we własnym zakresie.  
8. Poza godzinami zwiedzania sprzęt bardzo wartościowy, a łatwy w demontażu Wystawca powinien 

zabezpieczyć                     we własnym zakresie.  
9. Przebywanie na terenie Targów po godzinach zwiedzania czyli po godz. 18.00 jest dopuszczalne tylko z 

identyfikatorem. 
 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  
 

1. Z chwilą złożenia przez Wystawcę Organizatorowi Targów Formularza Zgłoszenia następuje przyjęcie 
warunków niniejszego regulaminu.  

2. Własnoręcznym podpisem, Wystawca (i jego personel) zobowiązuje się do przestrzegania wewnętrznych 
przepisów porządkowych OPEN-FARM 2020, podporządkowania się decyzjom Organizatora podczas 
trwania Targów, a także przestrzegania wszelkich innych ustaleń pomiędzy Wystawcą a Organizatorem.  

3. Wystawcy zobowiązani są do noszenia identyfikatora w czasie trwania Targów.  
4. W oparciu o Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r., o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.1991r.,nr 81, poz. 351, z 

późniejszymi zmianami) i rozporządzenia MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 3 listopada 1992 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.1992 r. Nr 92 
poz. 460; zmiany: Dz. U. 1995 r. Nr 102 poz. 507), na terenie AEROKLUBU PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA 
oraz na terenach do niego przyległych jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować 
pożar, jego rozprzestrzenienie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie jakości stoisk wystawowych spowodowanych 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania stoisk oraz korzystania z tych materiałów 
do własnych celów bez zobowiązań wobec Wystawców lub osób trzecich.  

7. Korzystanie z dronów na terenach wystawowych możliwe jedynie za zgodą Organizatora. Osoby 
upoważnione zobowiązane są do posiadania identyfikatora, który można otrzymać w Biurze Targów.  
 
VI. REKLAMACJE:  

 
1. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane pisemnie do Biura Targów, bezpośrednio po zaistnieniu 

zdarzenia.             Po zakończeniu OF 2020 reklamacje nie będą uwzględnione.  
 
Biuro Targów jest zlokalizowane przy głównej bramie wjazdowej.  
Pracuje w dniach:  
26 maja do 1 czerwca  od 8.00 do 16.00,  



Załącznik nr 1 
Do Regulaminu Wystawy OPEN FARM 2020 

 
Wytyczne BHP i zabezpieczenia przeciwpożarowego dla Wystawców                   

OPEN FARM 2020 
 
W oparciu o ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.2009.178.1380 j.t. 
późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.        
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów                     
(Dz. U. 2010.109.719), na terenie wystawowym Targów Rolnych OPEN FARM 2020 zabronione jest 
wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenienie, utrudnienie 
prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji. 
 

I. Obowiązki Wystawcy 
 

1. Wystawca jest zobowiązany przydzielone mu stoisko użytkować i utrzymywać w sposób 
zabezpieczający przed możliwością powstania pożaru. 
2. Materiały użyte do budowy stoisk oraz stałe elementy wystroju powinny być niepalne lub 
zabezpieczone środkami ogniochronnymi do stopnia trudno zapalności. 
3. Zabrania się przechowywania na terenie targowym materiałów pożarowo niebezpiecznych, tj.: 
 
a. cieczy palnych o temperaturze zapłonu poniżej 55°C, 
b. gazów palnych, 
c. ciał stałych wytwarzających w zetknięciu z wodą lub parą wodną gazy palne, 
d. ciał stałych zapalających się samorzutnie w powietrzu, 
e. materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, 
f. ciał stałych palnych utleniających o temperaturze rozkładu poniżej 21°C, 
g. ciał stałych jednorodnych o temperaturze samozapalenia poniżej 200°C, 
h. materiałów mających skłonności do samozapalenia. 
 
4. Ponadto zabrania się: 
 
a. składowania i eksploatowania na terenie targowym butli z gazem propan-butan, 
b. składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji, 
c. uniemożliwiania lub ograniczania dostępu do wyjść ewakuacyjnych, wyłączników i tablic 
rozdzielczych prądu elektrycznego, 
d. ustawiania w przejściach jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację osób i mienia, 
e. używania otwartego ognia, 
f. przechowywania materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, 
których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C, 
g. użytkowania elektrycznych urządzeń ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem 
urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. 
 

II. Instalacje i urządzenia techniczne 
 

1. Instalacje i urządzenia techniczne należy użytkować i utrzymywać w stanie zgodnym z warunkami 
technicznymi wymaganiami ustalonymi przez producenta. Zabrania się eksploatacji urządzeń                       
i instalacji, których stan techniczny może przyczynić się do powstania pożaru, wybuchu lub 
rozprzestrzeniania się ognia. 
2. Unikać tymczasowych połączeń do zasilania urządzeń. 
3. Nie korzystać z uszkodzonych urządzeń elektrycznych, wszelkie usterki zgłaszać Organizatorowi 
Targów. 
4. Przestrzegać zasady niewłączania do jednego gniazda sieci zbyt wielu odbiorników prądu 
elektrycznego, mogących spowodować jej przeciążenie. 
5. Wyłączać spod napięcia wszelkie odbiorniki i oświetlenie na stoisku po zakończeniu ekspozycji. 
 
 
 
 



III. Zachowanie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia 
 

1. Zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować: 
 
a. osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru, narażone na jego skutki, 
b. Komisarza Wystawy tel. 512 200 496 lub  
c. w przypadku braku połączenia, Państwową Straż Pożarną, tel. 998 lub numer alarmowy 112. 
 
2. W razie potrzeby zaalarmować również: 
 
Pogotowie Ratunkowe – 999 lub numer alarmowy 112, 
Policję – 997 lub numer alarmowy 112, 
Pogotowie Energetyczne – 991, 
Pogotowie Gazowe – 992. 
 
3. Do czasu przybycia jednostek straży pożarnej, kierownictwo sprawuje Organizator Targów. 
4. Obowiązki Wystawców w przypadku ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego lub pożaru: 
a. przerwać natychmiast wszelkie czynności, 
b. wyłączyć dopływ napięcia do odbiorników prądu elektrycznego na stoisku, 
c. opuścić teren Targów, udając się w kierunku wskazanym przez prowadzącego ewakuację, 
d. w czasie trwania ewakuacji zachować ciszę i spokój, 
e. poruszać się szybkim krokiem, bez podbiegania i wyprzedzania innych osób, 
f. nie wolno zatrzymywać się ani poruszać w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji. 
 

IV. Zabezpieczenie pogorzeliska 
 

Organizator jest odpowiedzialny za: 
a. zabezpieczenie miejsca pożaru i wystawienie posterunku pogorzeliskowego w celu zapobieżenia 
pożaru wtórnego, 
b. przystąpienie do uporządkowania pogorzeliska po zakończeniu działalności Straży Pożarnej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
Do Regulaminu Wystawy 

 
Przepisy BHP obowiązujące Wystawców Targów Rolnych OPEN FARM 2020 

 
1. Wystawca, na zajmowanej powierzchni wystawienniczej ponosi pełną odpowiedzialność                       
za stosowanie oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w czasie 
wykonywania prac dotyczących: transportu, montażu, eksploatacji i demontażu ekspozycji. 
2. W okresie trwania Targów, Wystawca w sposób ciągły sprawuje nadzór organizacyjny, 
merytoryczno-rzeczowy i BHP nad zatrudnionymi pracownikami. 
3. Ustalony przez Organizatora Targów schemat rozmieszczenia poszczególnych stoisk na terenie 
wystawowym, łącznie z ustalonym układem wewnętrznych dróg komunikacyjnych, nie podlega 
żadnym samowolnym zmianom przez Wystawców. 
4. Zainstalowana na zajmowanej powierzchni ekspozycja wszelkich maszyn i urządzeń winna 
posiadać wymagane przepisami atesty i certyfikaty oraz zabezpieczenia ustalone w dokumentacji 
techniczno-ruchowej wraz ze sprawowaniem stałego nadzoru przez odpowiedzialnego pracownika 
Wystawcy. 
5. Wszystkie urządzenia i eksponaty wystawiennicze umiejscowione na zajmowanej powierzchni 
winny być: 
 
a. prawidłowo zamontowane i zabezpieczone przed przesunięciem, przewróceniem lub spadnięciem, 
b. oznaczone w uzasadnionych przypadkach odpowiednimi napisami informacyjno-ostrzegawczymi. 
 
6. Na wyznaczonych drogach i przejściach w układzie wewnętrznych dróg komunikacyjnych obszaru 
zajmowanego przez ekspozycję targową, zabrania się składowania: materiałów, przedmiotów czy 
urządzeń uniemożliwiających swobodny i płynny ruch osób przebywających na terenach targowych. 
7. Zabrania się dokonywania przez Wystawców jakichkolwiek samowolnych zmian w wykonanej przez 
Organizatora Targów instalacji zasilania elektrycznego. 
8. Zabrania się dokonywania przez Wystawców jakichkolwiek samodzielnych zmian w wykonanej 
przez Organizatora Targów instalacji oświetleniowej, a także oznaczeń dotyczących: 
 
a. napisów informacyjno-ostrzegawczych, 
b. miejsc parkowania pojazdów samochodowych, 
c. oznakowania dróg ewakuacyjnych. 
 
9. W uzasadnionych przypadkach, wynikających z obowiązujących przepisów, zatrudnieni                         
na Wystawie pracownicy Wystawców obowiązani są do używania ubrań roboczych, ochronnych                    
i środków ochrony indywidualnej posiadających wymagane atesty. 
10. Wszelkie zaistniałe wypadki przy pracy zatrudnionych pracowników winny być zgłoszone, w formie 
pisemnej informacji, do Organizatora i dalej załatwiane we własnym zakresie przez Wystawcę. 
11. W przypadkach zaistnienia nagłej potrzeby udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej, pomocy 
udziela Punkt Medyczny zorganizowany przez Organizatora Targów. 
 


