
 
 

REGULAMIN  
 

XXVI MAZOWIECKIE TARGI ROLNE I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - SOCHACZEW  
 

 

      Organizatorzy: 
      Starostwo Powiatowe w Sochaczewie 

 
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie  

– oddział w Bielicach 
 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie 
 

12 maja 2019 r. w godz. 9.00 – 17.00  
ul. Głowackiego, Sochaczew                                                              

 

 

Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem rezerwacji i udostępnienia 

miejsca na Targach jest przesłanie 

wypełnionego i podpisanego zgłoszenia 

wraz z dokonaniem wpłaty należności na 

wskazane konto. 

2. Opłata za stoisko obejmuje wyłącznie 

najem powierzchni wystawienniczej. 

3. Organizator ma prawo nie dopuścić 

wystawcy do udziału w Targach, gdy ten 

nie uiści w terminie opłaty lub nie dokona 

jej w ogóle. 

4. Faktury będą wystawiane po wykonaniu 

usługi, nie później niż do 15.06.2019 r, 

5. Lokalizacja stoiska wystawcy wynika  

z warunków organizacyjnych terenu, 

projektu zagospodarowania powierzchni 

wystawienniczej i ewentualnych sugestii 

wystawcy, które realizowane będą w 

miarę możliwości organizatora. 

6. Wszelkie prace elektryczne na stoisku 

wystawienniczym wykonywane  

są wyłącznie przez organizatora. 

7. Wystawca zobowiązany jest do 

przygotowywania stoiska do godz. 9.00  

w dniu rozpoczęcia Targów. Na plac 

targowy można wjeżdżać w dniu imprezy 

od godz. 6.00 do 8.30, po tym czasie 

Organizator może zapewnić miejsce inne 

niż wskazane na mapie targowej. 

8. Eksponaty wystawiennicze w żaden 

sposób nie mogą utrudniać lub 

uniemożliwiać przemieszczania się 

uczestnikom. 

9. Wystawca zobowiązany jest zapewnić 

fachową i bezpieczną obsługę stoiska. 

10. Wystawca ma prawo reklamowania 

swoich towarów wyłącznie na terenie 

stoiska. Umieszczanie reklam, materiałów 

promocyjnych czy sprzętu do 

nagłaśniania poza stoiskiem, wymaga 

zgody organizatora. 

11. Pokaz pracy sprzętu na stoisku odbywa 

się tylko po uzgodnieniu z organizatorem 

i przy zachowaniu wszelkich zasad 

bezpieczeństwa. 

12. Organizator nie ubezpiecza i nie ponosi 

odpowiedzialności za mienie wystawcy.  

13. Organizator nie odpowiada za szkody 

spowodowane kradzieżą, przerwą  

w dostawie prądu, warunkami 

atmosferycznymi oraz przyczynami 

niezależnymi od niego. 

14. Organizator nie odpowiada za 

pogorszenie warunków wystawienniczych 

(jakość nawierzchni stoisk i dróg 

dojazdowych) wynikających  

z niekorzystnych warunków 

atmosferycznych. 



15. Organizator nie odpowiada za zmianę 

organizacji Targów, ich odwołanie  

i przerwanie oraz zmiany warunków  

organizacyjnych lub finansowych,  

spowodowane działaniem siły wyższej 

lub zarządzeniami władz państwowych. 

16. Wszelkie reklamacje wystawcy powinni 

zgłaszać pisemnie do organizatora  

w czasie trwania Targów. Po zakończeniu 

Targów żadne reklamacje nie będą 

uwzględniane. 

17. Pozostałe kwestie niezawarte w 

niniejszym regulaminie – pozostają do 

decyzji Organizatora. 

 

 
 Stoiska można ustawiać w przeddzień TARGÓW – 11.05.2019 r. 
 Organizator zapewnia dozór ochrony na placu targowym począwszy - od godz. 17.00 - 11.05. 

do godz. 17.00 - 12.05.2019 r. 
 Organizator zapewnia opiekę medyczną i służby p.poż. 
 Organizator zapewnia dyżur elektryka w dniu Targów. 

 
 

Wypełnione zgłoszenie należy przesłać do 2 maja 2019 r. 
na adres: 

 
Starostwo Powiatowe w Sochaczewie 

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew  
z dopiskiem TARGI ROLNE,  

tel.: 46 864 18 30, faks: 46 864-18-71, promocja@powiatsochaczew.pl 
 

lub 
 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Warszawie oddział Bielice 

Bielice 19; 96–500 Sochaczew tel. 46 862-00-40, faks: 46 862-00-43 
z dopiskiem TARGI ROLNE 

 
Po wysłaniu zgłoszenia prosimy o kontakt (46 864 18 30), w celu potwierdzenia otrzymania zgłoszenia.  

 
 

Należność prosimy uregulować przelewem na konto: 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew 

Pekao SA Radom: 28124057031111001070455378       
 tytułem: TARGI ROLNE 2018 

w terminie do 6. maja 2019 roku. 
 
 
Osoby, które nie dokonają wpłaty targowej na wskazane konto w terminie - zobowiązane są do okazania 
dowodu wpłaty w dniu Targów – inaczej nie będą mogły rozstawić swojego stoiska.  
 
 
UWAGA!!!  

 Wszelkie zgłoszenia dotyczące usług gastronomicznych i sprzedaży produktów 
spożywczych należy uprzednio konsultować z organizatorem, tel. 46 864 18 30.  

 

 W dniu trwania imprezy zabrania się na placu targowym prowadzenia 
jakichkolwiek działań związanych z kampanią wyborczą do europarlamentu. 



 
 

ZGŁOSZENIE  
  

UDZIAŁU W XXVI MAZOWIECKICH TARGACH ROLNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
SOCHACZEW, 12 MAJA 2019 r. 

 

                PROSIMY  WYPEŁNIĆ  CZYTELNIE  DRUKOWANYMI  LITERAMI 

Nazwa firmy i adres 
(do korespondencji): 

 

 

Zakres ekspozycji:  
 

Nazwisko osoby 
kontaktowej, telefon: 

 

 
  
 

 
Zamawiamy: 

 

 
Cena z m² 

Powierzchnia w m² Do zapłaty 
 

szerokość x głębokość = m 

Twórcy ludowi  
12 zł. (brutto) 

 

                                       = m²  

                  x              = m 

Osoby prywatne/przedsiębiorcy 
 

 
15 zł. (brutto)

                                              = m²  

x              = m 

Podłączenie do sieci elektrycznej  
230V 
400V 

 
20 zł. (brutto)   
30 zł. (brutto) 

                                                                      Razem do zapłaty: stawki brutto 
Minimalna powierzchnia - 6 m² tj. 90 zł. (brutto) – bez podłączenia do sieci elektrycznej 
 
 
 

DANE DO CELÓW FAKTURY 
NABYWCA 
(nazwa firmy) 

 

DANE 
ADRESOWE 

 
 

NIP FIRMOWY 
 

 

 
Wysłane zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Targów. 

 
 

 
 

 

 

 

 

................................................................................................................. 

(data, pieczątka firmy, podpis osoby upoważnionej) 


