XXIII DZIEŃ KUKURYDZY I BURAKA
12 WRZEŚNIA 2021 roku
Poświętne, pole doświadczalne
ORGANIZATOR:

LOKALIZACJA:

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Oddział Poświętne w Płońsku
tel.: 23 663 07 00, fax: 662 99 50,
e-mail: sekretariat.plonsk@modr.mazowsze.pl, www.modr.mazowsze.pl

MODR Oddział Poświętne w Płońsku
ul. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk

REGULAMIN
1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Warunkiem udziału w Dniu Kukurydzy i Buraka jest przesłanie na adres Organizatora do 10.09.2021 r. wypełnionego
i podpisanego Zgłoszenia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia.
3. Wystawca jest zobowiązany do zapewnienia i przestrzegania wymogów reżimu sanitarnego oraz działań dostosowanych
do zaawansowania stanu epidemicznego w celu zwiększenia
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich uczestników
DKiB.

6. SPRZĄTANIE
1. Utrzymanie czystości na stoisku należy do uczestnika.
2. Organizator zapewnia sprzątanie ciągów komunikacyjnych
i terenów ogólnych.
7. WYŻYWIENIE I POCZĘSTUNKI:
Organizator zapewnia możliwość skorzystania z wyżywienia
w restauracji MODR Warszawa.
8. PARKOWANIE SAMOCHODÓW:
1. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez Organizatora.

2. WARUNKI PŁATNOŚCI :
Wpłaty należy dokonać najpóźniej w dniu 12.09.2021 r. na
konto bankowe nr: 89 1130 1017 0020 1497 4520 0001 Bank
Gospodarstwa Krajowego lub w kasie MODR w wysokości
określonej w Zgłoszeniu.

2. Pozostawione samochody w innych miejscach na terenie
wystawy będą odholowywane na koszt właściciela.

3. STOISKO:
1. Stoiska zlokalizowane będą na polu doświadczalnym
MODR.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy
w związku z zaostrzeniem wymogów dotyczących epidemii.

2. Urządzanie stoisk można rozpocząć 11 września br.
(sobota) od godz. 8.00.

2. Z chwilą złożenia przez Uczestnika Organizatorowi formularza zgłoszenia następuje przyjęcie warunków niniejszego
Regulaminu.

3. Każdy z uczestników powinien pozostać na stoisku przez
cały czas trwania DKiB tj. w godz. od 9.00 do 16.00.
4. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania na stoisku
powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności dot.
obowiązującego reżimu sanitarnego (obowiązkowo: zapewnienie środków ochrony osobistej dla osób obsługujących
stoisko wystawiennicze, tj. maseczki/przyłbice ochronne, rękawice jednorazowe a preparatów do dezynfekcji rąk, także
dla osób odwiedzających, zachowanie odległości co najmniej
2 metrów odległości pomiędzy osobami), PPOŻ, BHP i technicznych oraz wytycznych Organizatora, które są dla niego
wiążące.
4. ZAŁADUNEK I ROZŁADUNEK EKSPONATÓW:
1. Transport, załadunek i rozładunek eksponatów odbywa się
zgodnie z zasadami BHP na koszt Wystawcy.
5. OCHRONA:
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób,
uszkodzenia czy zniszczenia eksponatów w trakcie urządzania, trwania czy likwidacji DKiB.
2. Ochrona pracuje od 7.00 (11.09.2021) do 17.00
(12.09.2021).

Kontakt z Organizatorem

3. Samochody z których będą wyciekać płynny eksploatacyjne zostaną usunięte na koszt i ryzyko uczestnika wystawy.

3. Własnoręcznym podpisem Wystawca (i jego personel) zobowiązuje się do przestrzegania zasad: bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia uczestników oraz osób świadczących usługi
podczas DKiB, dostosowanie procedur i działań do etapu zaawansowania stanu epidemicznego, zasad porządku publicznego, podporządkowania się decyzjom Organizatora i służb
porządkowych, a także do przestrzegania wszelkich innych
ustaleń pomiędzy Wystawcą a Organizatorem.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania stoisk oraz korzystania z tych materiałów do własnych celów bez zobowiązań wobec Wystawców lub osób
trzecich.
5. Administratorem danych osobowych uczestników imprezy
promocyjno-targowej jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego, 02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98.
10. REKLAMACJE:
1. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane pisemnie do
Organizatora w czasie trwania DKiB bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia.
2. Po zakończeniu DKiB reklamacje nie będą uwzględniane.

- tel. 23 663 07 00, 663 07 10, 663 07 14

