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                       REGULAMIN IMPREZY PROMOCYJNO-TARGOWEJ DLA UCZESTNIKÓW  
1. Niniejszy Regulamin imprezy promocyjno-targowej (dalej: Impreza), związanej z rolnictwem, 

działalnością Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  z siedzibą w Warszawie, został 
opracowany przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Oddział 
Siedlce, NIP 521-33-19-840, REGON 006742820, działający na podstawie Ustawy o jednostkach 
doradztwa rolniczego z dnia 22 października 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 711- ze zm.). 

2. Impreza promocyjno-targowa odbywa się w dniach 7-8 września 2019 r. na terenie Agencji 
Rozwoju Miasta Siedlce, ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce. 

3. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Imprezy (Uczestnik, to każda osoba, 
która będzie przebywać na terenie Imprezy podczas jej trwania). 

4. Organizator zapewnia bezpieczeństwo Uczestnikom Imprezy poprzez działanie Służb 
Porządkowych. 

5. Organizator informuje, że wstęp Uczestników na Imprezę jest bezpłatny.  
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu Imprezy w przypadku zaistnienia okoliczności, 

za które nie ponosi odpowiedzialności.  
7. Organizator może odmówić wstępu osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie, będącej 

pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie 
działających albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy. 

8. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego, organizator może wezwać uczestnika Imprezy 
do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa, wezwać do 
opuszczenia przez niego terenu Imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem 
wyegzekwowania powyższego żądania.  

9.  Organizator może odmówić wstępu na Imprezę osobie, u której widocznie stwierdzono : posiadanie 
broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, fajerwerków, petard, materiałów pirotechnicznych, 
flag i transparentów, urządzeń emitujących dźwięk, materiałów rasistowskich, ksenofobicznych, 
plakatów i ulotek bez autoryzacji prezentujących treści niezgodne z polskim prawem. 

10. Organizator informuje, iż wejście na teren odbywania się Imprezy, stanowi jednoczesną świadomą 
zgodę na użycie swojego wizerunku gdyż Impreza jest utrwalana (filmowana, fotografowana) dla 
celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych i promocyjno-reklamowych. 

11.  Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń  
i zarządzeń służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas Imprezy.  

12.  Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania 
zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo i porządek. 

13.  Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego 
na terenie, gdzie odbywa się Impreza w stosunku do innych jej uczestników, jak i za szkody 
wyrządzone w mieniu organizatora.  

14.  Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika postanowień niniejszego 
Regulaminu. 

15.  Wszelkie uwagi powinny być zgłaszane pisemnie do komisarza w czasie trwania Imprezy, 
bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia. Po zakończeniu Imprezy uwagi nie będą uwzględniane. 

16. Niniejszy Regulamin obowiązuje w dniach odbywania się Imprezy od godz. 9.00-18.00 i jest 
umieszczony przy wejściu na Imprezę oraz jest dostępny:  
- na stoisku Organizatora (MODR) w dniu odbywania się Imprezy, 
- w siedzibie Organizatora, MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce ul. Kazimierzowska 21 
- na stronie internetowej Organizatora www.modr.mazowsze.pl 

Obowiązek informacyjny: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego mieszczący się przy ul. Czereśniowej 

98, 02-456 Warszawa, tel. 22-571-61-00, e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-
mail: iodo@modr.mazowsze.pl. tel. 22 571-61-41 lub listownie na adres Administratora Danych. 

2. Na terenie MODR Warszawa prowadzony jest monitoring wizyjny związany z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników, 
petentów oraz zapewnieniem ochrony mienia MODR Warszawa - Administratorem Danych jest MODR Warszawa. 

 


