Regulamin stanowi integralną część karty zgłoszenia

REGULAMIN

XXV Kujawsko-Pomorskich Dni Pola Grubno 2021
12-13 czerwca 2021
I.

Postanowienia ogólne

1.

Wystawca biorący udział w Dniach Pola oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie – Oddział w Przysieku, zwany dalej Organizatorem, zobowiązują się do przestrzegania zasad
niniejszego regulaminu.
Warunki uczestnictwa w targach określają łącznie: regulamin; formularze zgłoszenia; dowód opłaty; przepisy
bhp i p.poż. obowiązujące na terytorium RP; kodeks cywilny.

2.
II.

Warunki uczestnictwa w wystawie podczas Dni Pola

1.

Dostarczenie Organizatorowi w terminie do 27 maja 2021 roku formalnego zgłoszenia na odpowiednim
formularzu, opatrzonym pieczątką firmy i podpisem osoby upoważnionej do zawierania umów.
Przy „Zgłoszeniu odmian roślin do prezentacji” obowiązują następujące terminy:
odmiany ozime rzepak – do 22 sierpnia 2020 roku, pozostałe gatunki – do 26 września 2021 roku,
odmiany jare
kukurydza – do 17 kwietnia 2021 roku, pozostałe gatunki – do 20 marca 2021 roku.
Zgłoszenie należy przesłać faksem lub e-mailem, a jego oryginał wysłać drogą pocztową lub złożyć
bezpośrednio w Biurze Wystawy, w Oddziale KPODR w Przysieku.
Dokonanie w terminie do 2 czerwca 2021 roku pełnej opłaty za udział w targach na konto KujawskoPomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, przelewem na rachunek:
BGK O/Toruń 47 1130 1075 0002 6172 1320 0005, bądź gotówką w kasie Ośrodka.
W przypadku niewywiązania się Wystawcy z zobowiązań płatniczych Organizator ma prawo wyłączenia go
z udziału w imprezie.

2.

III. Sprawy organizacyjne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Kujawsko-Pomorskie Dni Pola odbywają się w dniach 12 - 13 czerwca 2021 roku, na terenie wystawowym
w Grubnie koło Chełmna, zlokalizowanym w Prywatnym Gospodarstwie Rolnym Janiny Madej, Zakład
Grubno 64, gmina Stolno.
Godziny otwarcia wystawy: 1000-1700.
Uroczyste otwarcie Dni Pola z udziałem zaproszonych gości odbędzie się w sobotę 12 czerwca, o godz. 1100.
Organizator udostępnia Wystawcom tereny wystawowe od piątku 11 czerwca godz. 800 – do poniedziałku 14 czerwca
godz. 1300.
Stanowiska wystawowe usytuowane są na terenie trawiastym, bez zadaszenia. Minimalna powierzchnia
wystawowa wynosi 6 m2 (minimalna szerokość stanowiska – 3 m).
Wystawca zgłasza swój przyjazd w Biurze Wystawy, zlokalizowanym przy wjeździe na teren wystawowy.
Bezpłatny rozładunek eksponatów za pomocą dźwigu samojezdnego (udźwig 10 ton) odbywać się będzie
w następujących terminach:
piątek 11 czerwca – godz. od 800 do 1800, sobota 12 czerwca – godz. od 700 do 900
Bezpłatny załadunek eksponatów za pomocą dźwigu po zakończeniu wystawy:
poniedziałek 14 czerwca – godz. od 800 do 1200
Do rozładunku i załadunku udostępniona będzie również rampa rozładunkowa o wysokości 110 cm.
Poza wyżej wymienionymi terminami rozładunek i załadunek będzie możliwy po wcześniejszym uzyskaniu
zgody od Organizatora. Wszelkie koszty w takim przypadku ponosi Wystawca.
Wystawca jest zobowiązany przygotować swoje stoisko wystawowe najpóźniej do 12 czerwca 2021 roku do
godz. 900 i zlikwidować je do 14 czerwca 2021 roku do godz. 1300.

10. W dniu 14 czerwca 2021 roku po godzinie 900 teren wystawy nie będzie już objęty ochroną. Przedstawiciele
firm, które zamierzają pozostawić swój sprzęt na terenie wystawy po tym terminie, powinni być obecni przy
swoim stoisku w momencie zakończenia ochrony zapewnianej przez Organizatora. W przeciwnym przypadku
ewentualne roszczenia nie będą uwzględniane.
11. Nie dopuszcza się likwidacji stoisk podczas trwania wystawy.
12. W czasie trwania Dni Pola wywożenie sprzętu i maszyn z terenu wystawy, bez pisemnej zgody Komisarza
Wystawy, jest zabronione.
13. W czasie trwania Dni Pola Wystawcy mogą przebywać na swoich stoiskach w godz. od 800 do 1800.
IV. Opłaty
1.

Wynajem stanowiska na terenie wystawy rolniczej (nie dotyczy stoisk handlowych i ogrodniczych)
Minimalna powierzchnia wystawowa wynosi 6 m2, minimalna szerokość stanowiska – 3 m.
Zakres powierzchni
od 6 do 30 m2
od 31 do 50 m2
od 51 do 100 m2
od 101 do 200 m2
201 m2 i więcej

Cena netto
20 zł/m2
600 zł + 15 zł za każdy m2 z tego zakresu powierzchni
900 zł + 11 zł za każdy m2 z tego zakresu powierzchni
1 450 zł + 8 zł za każdy m2 z tego zakresu powierzchni
2 250 zł + 6 zł za każdy m2 z tego zakresu powierzchni

Przykłady naliczania opłaty za powierzchnię wystawową:
dla 30 m2
30 m x 20 zł = 600 zł (+VAT)
dla 50 m2
opłata jak za 30 m2 (tj. 600 zł)
+ 20 m x 15 zł/m2 =
dla 75 m2
opłata jak za 50 m2 (tj. 900 zł)
+ 25 m x 11 zł/m2 =
dla 100 m2
opłata jak za 50 m2 (tj. 900 zł)
+ 50 m x 11 zł/m2 =
dla 150 m2
opłata jak za 100 m2 (tj. 1 450 zł) + 50 m x 8 zł/m2 =
dla 350 m2
opłata jak za 200 m2 (tj. 2 250 zł) + 150 m x 6 zł/m2 =

900 zł (+VAT)
1 175 zł (+VAT)
1 450 zł (+VAT)
1 850 zł (+VAT)
3 150 zł (+VAT)

2.

Dostarczenie energii elektrycznej (tylko na teren wystawy i kiermaszu): za każde przyłącze – 150 zł netto.

3.

Obowiązkowe umieszczenie w „Informatorze Dni Pola” informacji o firmie
(nie dotyczy stoisk handlowych i ogrodniczych) – 50 zł netto.
Zamieszczenie reklamy w „Informatorze Dni Pola” (format B5 – 175x250 mm)
pełen kolor, cała strona
pełen kolor, pół strony
czarno-biała, cała strona
400 zł netto
200 zł netto
200 zł netto

4.

5.
6.
7.
8.

czarno-biała, pół strony
100 zł netto

Udział w pokazie pracy maszyn: za 2 dni pokazu – 100 zł netto za każdy prezentowany zestaw.
Firmy prezentujące odmiany roślin, środki ochrony roślin i nawozy na poletkach odmianowych uzyskują
prawo do bezpłatnego ustawienia swojego stoiska konsultacyjnego na terenie kolekcji odmian.
Do faktury doliczany jest VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
Faktura VAT zostanie wystawiona niezwłocznie po uiszczeniu opłaty za udział w Dniach Pola.

V. Odwołanie udziału w wystawie
1.
2.
3.
4.

Wystawca ma prawo wycofać swój udział w wystawie na następujących zasadach:
Odwołanie odbywa się wyłącznie na piśmie, w terminie co najmniej 10 dni kalendarzowych przed wystawą
(tj. do 2 czerwca 2021 roku włącznie; liczy się dzień wpływu zgłoszenia do sekretariatu KPODR O/Przysiek).
Odwołanie w terminie krótszym niż 10 dni przed wystawą powoduje utratę 25% kosztów wynajmu powierzchni.
W przypadku odstąpienia od udziału w wystawie bez pisemnego powiadomienia Organizatora w podanych
terminach, Wystawca zostanie obciążony całkowitymi kosztami wynikającymi z zawartej umowy zgłoszenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadkach i okolicznościach niezależnych od
Organizatora – bez prawa do odszkodowania, z pełnym zwrotem dokonanych przedpłat.

VI. Bezpieczeństwo, porządek, ochrona
1.
2.
3.

Wystawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich maszyn, urządzeń i konstrukcji znajdujących się na
stoisku oraz uczestniczących w pokazach, a także za przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i p.poż.
Szczególne warunki ostrożności należy zachować w trakcie pokazów pracy maszyn rolniczych oraz przy
rozładunku i załadunku sprzętu.
W czasie trwania Dni Pola ruch pojazdów mechanicznych na terenie wystawy dopuszczony jest tylko
w godzinach porannych – od 700 do 900, oraz w godzinach popołudniowych – od 1700 do 1800.
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4.
5.

Dopuszczalna prędkość pojazdów mechanicznych na terenie wystawy wynosi 15 km/godz.
Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników Dni Pola zabrania się parkowania pojazdów mechanicznych, maszyn
i urządzeń rolniczych na wewnętrznych drogach komunikacyjnych wystawy. Parkować wolno tylko na
wyznaczonych parkingach lub na opłaconym stoisku Wystawcy.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za mienie Wystawcy znajdujące się na terenie
wystawowym lub pozostawione na parkingach oraz za szkody wyrządzone Wystawcy przez osoby trzecie lub
inne zdarzenia losowe (pożar, uderzenie pioruna, opady atmosferyczne, wichura, wyłączenie prądu).
7. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia ładu i porządku na terenie wystawowym.
8. Wynajęta przez Organizatora firma ochroniarska zapewnia ogólny nadzór porządkowy na terenie wystawy.
9. W godzinach otwarcia wystawy nadzór i ochrona mienia na stoisku należy do obowiązku Wystawcy.
10. Istnieje możliwość indywidualnej ochrony stoiska poza godzinami trwania wystawy, po podpisaniu przez
Wystawcę umowy z Agencją Ochrony na zasadzie protokolarnego przejęcia stoiska.
11. Wystawca powinien we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz
ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenie wystawowym zarówno w okresie trwania wystawy, jak
i w okresie montażu i demontażu stoiska.
12. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i Organizatorowi targów.
VII. Przyłączenie prądu
Warunkiem korzystania z zamówionego przyłącza energetycznego 230 V jest posiadanie własnego
przedłużacza o długości co najmniej 20 m. Urządzenia i przewody elektryczne muszą być stosowane zgodnie
z normami i przepisami BHP.
VIII. Informator Dni Pola
1.

2.
3.

Każdy Wystawca, z wyjątkiem stoisk handlowych i ogrodniczych, ma obowiązek odpłatnego zamieszczenia
w „Informatorze” wpisu o swojej firmie. Wpis powinien zawierać ofertę reklamową (maksymalnie
60 wyrazów). Treść wpisu powinna być dostarczona w nieprzekraczalnym terminie do 11 maja 2021 roku –
na druku zgłoszenia lub pocztą e-mail (marta.lewandowska@kpodr.pl). Niedostarczenie treści wpisu
w wymaganym terminie nie zwalnia Wystawcy z obowiązku uiszczenia opłaty za wpis w „Informatorze”.
W przypadku zamówienia reklamy (wg cennika w punkcie IV.4) prosimy o kontakt
(tel. 56 611 09 00, kom. 723 692 586 w godz. 8-15, e-mail: (marta.lewandowska@kpodr.pl) oraz przesłanie
kompletnych materiałów w nieprzekraczalnym terminie do 11 maja 2021 roku.
Organizator udostępnia nieodpłatnie „Informator” wszystkim Wystawcom oraz zwiedzającym.

IX. Zobowiązania
Wystawca akceptuje niniejszy regulamin, poświadczając ten fakt własnoręcznym podpisem złożonym na
formularzu zgłoszenia.
X. Biuro wystawowe Kujawsko-Pomorskich Dni Pola Grubno 2021

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Przysieku
Przysiek, ul. Parkowa 1, 87-134 Zławieś Wielka
tel. 56 611 09 00, fax 56 611 09 05, e-mail: przysiek@kpodr.pl
Komisarz Wystawy:
Marta Lewandowska, tel. 56 611 09 00, kom. 723 692 586, e-mail: marta.lewandowska@kpodr.pl
Koordynator prezentacji polowych:
Marek Radzimierski, tel. 56 611 09 22, kom. 506 392 682, e-mail: marek.radzimierski@kpodr.pl

Przysiek, 10.01.2020

Organizatorzy Kujawsko-Pomorskich Dni Pola
www.kpodr.pl
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