REGULAMIN TARGÓW CZYTAJ SKŁAD POLECA DOBRĄ ŻYWNOŚĆ I KOSMETYKI
DLA ZWIEDZAJĄCYCH
1. Ustalenia ogólne
1. Zwiedzający mogą przebywać na terenie Targów w dniach i godzinach ich otwarcia, to jest:
Sobota 1.12.2018 od godziny 10.00 do godziny 18.00
Niedziela 2.12.2018 od godziny 10.00 do godziny 18.00
Miejscem ekspozycji targowej jest Dom Braci Jabłkowskich przy ulicy Bracka 25 w Warszawie.
Organizatorem jest Eurofutura sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, będąca właścicielem serwisu
czytajsklad.com.
2. Fotografowanie, filmowanie stoisk i przedmiotów w celach niekomercyjnych wymaga uprzedniej zgody
wystawcy lub organizatora.
3. Zabronione jest prowadzenie przez zwiedzających jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych,
reklamowych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z organizatorem, jak
również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Przepisy porządkowe.
Bezwzględnie zabrania się
1. Wnoszenia na teren Targów broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji,
stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia lub niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób.
2. Wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających.
3. Zakłócania porządku publicznego.
4. Palenia wyrobów tytoniowych.
5. Niszczenia infrastruktury.
6. Naruszania elementów zabudowy stoisk i innych elementów aranżacji przestrzeni.
W razie nieprzestrzegania w/w przepisów porządkowych, organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego
wyprowadzenia zwiedzającego z terenu Targów i/lub wezwania właściwych służb porządkowych.
3. Zobowiązuje się zwiedzających do:
1. Respektowania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej.
2. Wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby ochrony obiektu ze względów
organizacyjnych albo konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób
przebywających na terenie Targów.
4. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega możliwość rejestracji przebiegu Targów za pomocą urządzeń utrwalających obraz i
dźwięk.
2. Osoby przebywające na terenie Targów, wyrażają zgodę, bez wynagrodzenia, na utrwalanie,
wykorzystywanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku stanowiącego szczegół całości, w celach
dokumentacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w
materiałach reklamowych organizatora, w szczególności w reklamach zewnętrznych, reklamach
prasowych, Internecie, a także w celu produkcji i prezentowania zapisów foto, wideo i audio z Targów
i/lub każdego elementu wydarzenia w przekazach medialnych na całym świecie.
3. Jednocześnie każdy uczestnik Targów może zastrzec wobec organizatora brak wyrażenia takiej zgody.
4. Za posiłki (degustacje) serwowane podczas pokazów kulinarnych prowadzonych na terenie Targów,
odpowiadają wykonujący je producenci żywności i ich podwykonawcy.

