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REGULAMIN
 XXIX BARZKOWICKICH TARGÓW ROLNYCH

 AGRO POMERANIA 2016

DLA GASTRONOMII, HANDLU I OGRODNICTWA

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem XXIX Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2016, zwanych w dalszej

cz ci Regulaminu Targami, jest Zachodniopomorski O rodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach,
73-134 Barzkowice, NIP: 854-00-16-836, Regon: 001047305, zwany dalej równie  ZODR.

2. Targi odbywaj  si  w dniach 9-11.09.2016 r. na terenie ZODR oraz terenach przyleg ych, zwanych
dalej terenami targowymi.

3. Niniejszy regulamin stanowi integraln  cz  umowy o udzia  w Targach i obowi zuje wszystkich
uczestników Targów prowadz cych dzia alno  gastronomiczn , handlow , ogrodnicz  i inn  nie
wystawiennicz .

§ 2 Warunki udzia u
1. Warunkiem udzia u w Targach jest zawarcie z Organizatorem umowy oraz uregulowanie przez

Uczestnika ca kowitej odp atno ci za udzia  w Targach, w tym za us ugi dodatkowe, takie jak np. dost p
do energii elektrycznej.

2. Do umowy Uczestnik prowadz cy dzia alno  gospodarcz  zobowi zany jest do czy  aktualny odpis z
Krajowego Rejestru S dowego (KRS) albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia alno ci
Gospodarczej (CEIDG).

3. W przypadku reprezentowania Uczestnika przez pe nomocnika lub w przypadku podmiotów, o których
mowa w pkt 2 -  inne osoby ni  wynika to z informacji zawartych w odpisie z KRS albo CEIDG, do
umowy nale y do czy  stosowne pe nomocnictwo podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji.

4. Na ka de stoisko Uczestnik  jest zobowi zany do zawarcia odr bnej umowy.
5. Zg oszenia uczestnictwa b  przyjmowane przez Organizatora w miar  dost pno ci powierzchni

targowej.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy bez podania przyczyny.

§ 3  Wysoko  op at
Wysoko  wszystkich op at okre la szczegó owo umowa w oparciu o Cennik us ug odp atnych
realizowanych przez ZODR w Barzkowicach, dost pny na stronie www.zodr.pl.

§ 4 Rezygnacja z uczestnictwa w Targach
1. Rezygnacja Uczestnika z udzia u w Targach winna by  dokonana w formie pisemnej pod rygorem

niewa no ci i nast puje z chwil  dor czenia pisemnego o wiadczenia o rezygnacji Organizatorowi.
2. Uczestnik mo e zrezygnowa  z udzia u w Targach bez ponoszenia kosztów w ci gu 7 dni od daty

zawarcia umowy, ale nie pó niej ni  w terminie do 05.09.2016 r.
3. W przypadku rezygnacji z udzia u w Targach po up ywie terminu, o którym mowa w pkt. 2 Organizator

mo e na  na Uczestnika kar  umown  w wysoko ci 100 % cznej op aty brutto za udzia  w Targach
okre lonej umow .

4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 wp ata dokonana tytu em udzia u w Targach zostanie zaliczona
na poczet kary umownej.

§ 5 Lokalizacja i organizacja stoiska
1. Jedynym dysponentem powierzchni targowej jest ZODR w Barzkowicach.
2. Organizator przydziela Uczestnikowi powierzchni  i wskazuje lokalizacj  stoiska, która wynika z

warunków organizacyjno-technicznych Targów oraz wykonuje oznakowanie wymiarów stoiska.
3. Warunkiem przydzielenia powierzchni Uczestnikowi przez Organizatora i jej zaj cie przez Uczestnika

jest  uiszczenie ca ej op aty za udzia  w Targach oraz okazanie dowodu wp aty z tego tytu u.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji stoiska oraz powierzchni zamówionej przez

Uczestnika, je eli wzgl dy organizacyjno - techniczne uniemo liwiaj  realizacj  jego zamówienia.
5. Organizator ro ci sobie prawo do takiego zaplanowania zamawianej powierzchni, by realnie

odpowiada o warunkom terenowym, jak i nie narazi o Organizatora na straty. W zwi zku z powy szym

http://www.zodr.pl.
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za zamawian  uwa a si  powierzchni  z umowy, natomiast podane w umowie wymiary stoiska rozumie
si  jedynie jako wskazówk  dla Organizatora.

6. Wielko  wynaj tej powierzchni powinna by  tak zaplanowana, aby elementy wystaj ce takie jak dachy,
nadbudówki lub eksponaty nie zastawia y wyznaczonych przej , ani nie narusza y obszaru s siednich
stoisk. W przypadku naruszenia tego zakazu Organizator ma prawo usun  na koszt Uczestnika wszelkie
elementy wystaj ce poza obr b stoiska oraz obci  Uczestnika kar  umown  w wysoko ci 1000 z .

7. Monta u, zabudowy oraz demonta u stoiska dokonuje we w asnym zakresie Uczestnik, na swój koszt i
ryzyko.

8. Transport, prze adunek, zaopatrzenie w towary jest wykonywany przez Uczestnika i odbywa si  na jego
koszt i ryzyko.

9. Monta  stoiska powinien zako czy  si  w dniu 09.09.2016 r. do godz. 8.00, demonta  stoiska mo e by
przeprowadzony od godz. 18.00 w dniu 11.09.2016 r. do godz. 9.00 w dniu 12.09.2016 r.

10. Zaopatrzenie stoiska mo e odbywa  si  ka dego dnia do godziny 8.00. Pojazdy powinny by
niezw ocznie odstawiane na wyznaczony parking lub na zaplecze stoiska, wynaj te wed ug stawki za
najem powierzchni targowej.

11. Ze wzgl dów bezpiecze stwa zabrania si  parkowania samochodów poza stoiskiem oraz w ci gach
komunikacyjnych.

12. Organizator zobowi zuje Uczestników do zabezpieczenia na swoich stoiskach dostatecznej ilo ci
pojemników na mieci oraz nie dopuszczenie do ich przepe nienia. Za bie ce utrzymanie czysto ci i
porz dku na stoisku odpowiada Uczestnik.

13. W przypadku samodzielnej zmiany lokalizacji stoiska przez Uczestnika, Organizator jest uprawniony do
obci enia Uczestnika op at  specjaln  w wysoko ci pi ciokrotnej op aty brutto za najem stoiska
przewidzianej umow .

14. Pod czenia energii elektrycznej do stoiska Uczestnika mo e dokona  jedynie upowa niona i wskazana
przez Organizatora osoba.

15. W przypadku bezumownego poboru energii elektrycznej Organizator zastrzega sobie prawo do
naliczenia op aty specjalnej w wysoko ci 100 % cznej op aty brutto za udzia  w Targach przewidzianej
umow .

16. W przypadku, gdy Uczestnik wykupi  energi  elektryczn , ale dojdzie do przekroczenia zamówionej
mocy energii elektrycznej bez zgody Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do naliczenia
op aty specjalnej w wysoko ci pi ciokrotnej op aty brutto za energi  elektryczn  okre lon  w umowie.

17. Przynamniej jedna z osób obs uguj cych ka de pojedyncze stoisko uczestnika jest zobowi zana posiada
w widocznym miejscu identyfikator otrzymany od Organizatora.

18. Uczestnik podczas Targów zobowi zany jest na ka dym stoisku posiada  do wgl du komplet
dokumentów zg oszeniowych m.in. umow  i  dowód wp aty op aty za udzia  w Targach oraz
zobowi zany jest posiada  wszelkie wymagane dokumenty uprawniaj ce go do prowadzenia
dzia alno ci gospodarczej, zgodnie z obowi zuj cymi w tym zakresie przepisami.

§ 6 Przepisy porz dkowe i organizacyjne
1. Terminy i godziny otwarcia Targów:
a. godziny otwarcia dla Zwiedzaj cych:

9.09.2016 r. w godz. 9.00 - 18.00
10.09.2016 r. w godz. 9.00 - 18.00
11.09.2016 r. w godz. 9.00 - 17.00

b. godziny otwarcia dla Wystawców/Uczestników:
9.09.2016 r. w godz. 8.00 - 19.00
10.09.2016 r. w godz. 8.00 - 19.00
11.09.2016 r. w godz. 8.00 - 18.00.

2. W dniach 9-11.09.2016 r. w godzinach otwarcia Targów dla Zwiedzaj cych obowi zuje zakaz ruchu
samochodowego na terenach Targowych.

3. Na terenie Targów obowi zuje bezwzgl dny zakaz:
a) korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej,
b) pozostawiania bez dozoru w czonych do  sieci urz dze  elektrycznych,
c) wnoszenia na tereny targowe substancji chemicznych, po arowo niebezpiecznych,
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d) zastawiania doj  i dojazdów do urz dze   przeciwpo arowych oraz tarasowania  przej  i wyj
ewakuacyjnych, jak równie  u ywania sprz tu przeciwpo arowego niezgodnie z przeznaczeniem,

e) umieszczania na stoisku eksponatów niebezpiecznych dla uczestników Targów i odwiedzaj cych,
f) urz dzania na stoiskach pokazów i prezentacji, które mog yby spowodowa  zat oczenie lub

stanowi yby przeszkod  dla ruchu zwiedzaj cych.
4. Tereny targowe jako ca  chronione s  od godz. 17.00 do godz. 9.30 przez firm  ochroniarsk .
5. Uczestnik zobowi zany jest po zamkni ciu Targów do zabezpieczenia urz dze , wyposa enia stoiska

oraz towarów, we w asnym zakresie, m.in. przed kradzie  oraz dost pem osób trzecich.
6. Uczestnik mo e prowadzi  sprzeda  towarów oraz wiadczy  us ugi tylko na wynaj tej powierzchni

stoiska, wyznaczonej i wskazanej przez Organizatora.
7. Uczestnik mo e prowadzi  sprzeda  towarów oraz wiadczy  us ugi tylko w zakresie przewidzianym w

umowie. W przypadku, gdy oferta Uczestnika nie jest zgodna z zadeklarowan  w umowie, Uczestnik ma
obowi zek wykupi  stoisko wskazane przez Organizatora, w innym sektorze, odpowiadaj cym jego
faktycznej ofercie.

8. Podnajem lub nieodp atne udost pnienie wynajmowanej powierzchni jest zabronione.
9. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w pkt. 8 Organizator b dzie móg  na  na

Uczestnika kar  umown  w wysoko ci do 200 % cznej op aty brutto za udzia  w Targach
przewidzianej w umowie.

10. Podczas Targów obowi zuje zakaz:
a) sprzeda y piwa, za wyj tkiem sprzeda y prowadzonej przez podmiot, który posiada umow  na
wy czn  sprzeda  piwa oraz sprzeda y produktów piwowarskich wpisanych na „List  Produktów
Tradycyjnych”;
b) sprzeda y napojów alkoholowych za wyj tkiem sprzeda y m.in. nalewek, win, wpisanych na „List
Produktów Tradycyjnych”;
c) reklamy piwa, browarów (logo na parasolach, p otkach, namiotach, itp.) za wyj tkiem reklamy
prowadzonej przez podmiot, który posiada umow  na wy czn  sprzeda  piwa;
d) organizacji degustacji piwa i napojów alkoholowych.

11. Ka dy Uczestnik ma prawo (bez pobierania dodatkowej op aty przez Organizatora) do reklamowania na
stoisku swoich produktów lub us ug, z zastrze eniem, i  nie mo e to narusza  obowi zuj cych
przepisów prawa oraz normalnego toku pracy innych Uczestników Targów. Reklama realizowana przez
Uczestnika wykonywana jest na jego ryzyko i odpowiedzialno . Reklama na terenie Targów poza
stoiskiem jest odp atna i wymaga zgody Organizatora. Brak zgody spowoduje usuni cie reklam na koszt
i ryzyko Uczestnika.

13. Uczestnicy s  bezwzgl dnie zobowi zani do przestrzegania wszelkich przepisów, w tym sanitarnych,
BHP, przeciwpo arowych, administracyjnych oraz wewn trznych przepisów porz dkowych
Organizatora.

14. Uczestnicy od momentu obj cia wynaj tego stoiska, do chwili jego opuszczenia s  bezwzgl dnie
zobowi zani do wykonywania polece  s b bezpiecze stwa tzn. Policji, Stra y Po arnej oraz s b
Organizatora dzia aj cych w czasie Targów.

§ 7 Wymogi dotycz ce Uczestników prowadz cych dan  dzia alno  gospodarcz
1. Uczestnicy prowadz cy dzia alno  gastronomiczn  (za wyj tkiem ma ych punktów gastronomicznych

zajmuj cych si  wy cznie sprzeda  hot-dogów, waty cukrowej lub kukurydzy gotowanej) zobowi zani
 do zamówienia pod czenia energii elektrycznej do ka dego stoiska – przy cze elektryczne 0,1-2,5

kW (gniazdo 1x16A) 1-fazowe (pozycja cennika 7.5.1).
2. Uczestnika prowadz cego sprzeda  lub degustacj  artyku ów spo ywczych, w tym produktów

pochodzenia zwierz cego,  podczas Targów obowi zuj  przepisy ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpiecze stwie ywno ci i ywienia. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z pó n. zm.), ustawy z dnia 16
grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierz cego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1577) oraz inne
przepisy obowi zuj ce w tym zakresie.

3. Uczestnik, o którym mowa w pkt 2 powinien ponadto w trakcie Targów posiada  za wiadczenie o
wpisie do rejestru zak adów podlegaj cych urz dowej kontroli Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej lub
decyzj  o zatwierdzeniu zak adu wydan  przez w ciwego miejscowo pa stwowego inspektora
sanitarnego oraz za wiadczenie o wpisie do rejestru zak adów produkuj cych lub wprowadzaj cych na
rynek produkty pochodzenia zwierz cego prowadzonych przez w ciwych miejscowo powiatowego
lekarza weterynarii.

4. Obs uga stoisk gastronomicznych zobowi zana jest posiada  aktualne ksi eczki zdrowia.
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5. ciciele urz dze  rozrywkowych lub prowadz cy dzia alno  w tym zakresie („weso e miasteczko”,
karuzele, zje alnie dmuchane itp.) zobowi zani s  przedstawi  Organizatorowi i posiada  do wgl du
w trakcie Targów, poza dokumentami o których mowa w § 5 pkt. 18 Regulaminu, polisy
ubezpieczeniowe i atesty oraz aktualne badania techniczne na wszystkie urz dzenia. Zobowi zani s
tak e wywiesi  w widocznym miejscu regulamin korzystania z ka dego z urz dze .

6. ciciele urz dze  rozrywkowych lub prowadz cy dzia alno  w tym zakresie, o których mowa w
pkt. 6 zobowi zani s  zapewni  dostaw  energii elektrycznej do swoich stanowisk we w asnym zakresie
(z agregatów pr dotwórczych). Organizator nie przewiduje mo liwo ci dostarczania energii elektrycznej
tym Uczestnikom.

§ 8 Odpowiedzialno  za szkody, ubezpieczenie
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody w mieniu Uczestnika oraz szkody osobowe,

spowodowane przez osoby trzecie lub powsta e wy cznie z winy poszkodowanego.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody w mieniu Uczestnika oraz szkody osobowe,

spowodowane si  wy sz  m.in. po arem, wichur , zalaniem, uderzeniem pioruna, przerwami w
dostawie energii i wody.

3. Organizator nie ubezpiecza i nie ponosi odpowiedzialno ci za mienie Uczestników w czasie trwania
Targów, podczas przygotowania do Targów m.in. przy monta u stoiska, jak równie  po zako czeniu
Targów podczas demonta u i likwidacji stoiska.

4. Zaleca si  Uczestnikom ubezpieczenie mienia we w asnym zakresie, jak równie  ubezpieczenia z
tytu u odpowiedzialno ci cywilnej.

5. W okresie monta u i demonta u zabudowy targowej, jak i w okresie trwania Targów Uczestnik
zobowi zany jest do zabezpieczenia na w asny koszt i ryzyko eksponatów, sprz tu i urz dze  itp. przed
ewentualnymi uszkodzeniami lub kradzie , a tak e innymi zdarzeniami losowymi.

6. Uczestnik zobowi zany jest do natychmiastowego zg oszenia Organizatorowi zaistnia ej szkody.
Zg oszenie musi by  sporz dzone w formie pisemnej, z one w biurze targowym oraz zg oszone
policji.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialno ci za przerwy w dostawie energii elektrycznej.

§ 9 Postanowienia ko cowe
1. Ewentualne reklamacje dotycz ce udzia u w Targach Uczestnik zg asza pisemnie Organizatorowi w

czasie trwania Targów oraz do 3 dni od ich zako czenia; po up ywie tego terminu reklamacje nie b
uwzgl dniane.

2. Reklamacje zostan  rozpatrzone niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w terminie 30 dni od daty ich
dor czenia Organizatorowi. Organizator powiadomi Uczestnika na pi mie o sposobie za atwienia
reklamacji.

3. Wszystkie kary umowne oraz op aty specjalne i manipulacyjne przewidziane w niniejszym Regulaminie
 p atne na podstawie not ksi gowych wystawionych przez Organizatora w terminie 7 dni od daty ich

dor czenia Uczestnikowi.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwo ania, skrócenia, prze enia terminu lub cz ciowego

zamkni cia Targów w przypadku zaistnienia okoliczno ci, za które Organizator nie ponosi
odpowiedzialno ci, w tym wskutek dzia ania si y wy szej, w szczególno ci po aru, wichury, zalania,
uderzenia pioruna, eksplozji, strajku, manifestacji, ataku terrorystycznego.

5. W przypadku, gdy Targi nie odb  si  z przyczyn, za które odpowiedzialno  ponosi Organizator,
Organizator niezw ocznie zwróci na swój koszt kwoty wp acone przez Uczestników na wskazane przez
nich konta bankowe.

6. W przypadku, gdy Targi nie odb  si  z przyczyn, za które Organizator odpowiedzialno ci nie ponosi,
Uczestnicy zostan  obci eni op at  manipulacyjn  w wysoko ci 20 % warto ci zamówionych us ug
brutto zwi zanych z udzia em w Targach, przy czym kwoty wp acone przez nich zostan  zwrócone na
koszt Organizatora, po potr ceniu op aty manipulacyjnej, natomiast Uczestnicy, którzy nie dokonali
wp aty nale no ci otrzymaj  stosowne noty ksi gowe.

7. W przypadku, gdy Organizator zmuszony jest skróci , prze  termin lub cz ciowo zamkn  Targi,
Uczestnikom nie przys uguje roszczenie o zwrot wp aconych przez nich kwot.

8. W przypadkach okre lonych w pkt. od 4 do 7 powy ej, Uczestnikom nie przys uguje uprawnienie do
dania od Organizatora jakiegokolwiek odszkodowania.

9. Wszelkie spory wynik e pomi dzy Organizatorem a Uczestnikiem b  rozpatrywane przez S d
ciwy dla siedziby Organizatora.
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10. W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj  przepisy Kodeksu
Cywilnego.

11. Tre  Regulaminu dost pna jest na stronie www.zodr.pl.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
13. Z chwil  podpisania umowy  Uczestnik zobowi zuje si  do przestrzegania niniejszego Regulaminu,

postanowie  umowy, przestrzegania przepisów porz dkowych oraz wszelkich innych ustale
dokonanych pomi dzy nim a Organizatorem.

14. W przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, postanowie  umowy,
przepisów porz dkowych oraz wszelkich innych ustale  dokonanych pomi dzy nim a Organizatorem,
Organizator mo e w trybie natychmiastowym rozwi za  umow  i za da  bezzw ocznego opuszczenia
terenów targowych przez Uczestnika, bez zwrotu kosztów uczestnictwa.

15. W przypadku niezastosowania si  przez Uczestnika do dania opuszczenia Targów, Organizator b dzie
móg  na  na niego kar  umown  w wysoko ci do 200 % cznej op aty za udzia  w Targach
przewidzianej umow .

16. Uczestnik winny nieprzestrzegania Regulaminu, postanowie  umowy, przepisów porz dkowych oraz
wszelkich innych ustale  dokonanych pomi dzy nim a Organizatorem, ponosi odpowiedzialno  za
wszelkie szkody Organizatora i osób trzecich powsta e w wyniku jego dzia .

17. Integraln  cz ci  niniejszego regulaminu jest:
a) Za cznik nr 1 Wytyczne zabezpieczenia przeciwpo arowego,
b) Za cznik nr 2 Przepisy BHP,
c) Za cznik nr 3 Wymagania dotycz ce ruchomych i/lub tymczasowych pomieszcze  (jak du e namioty,

stragany, ruchome punkty sprzeda y) i automatów ulicznych, wydane przez Pa stwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Stargardzie.

Za cznik nr 1 Do REGULAMINU

XXIX Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2016 – DLA GASTRONOMII, HANDLU I OGRODNICTWA

Wytyczne zabezpieczenia przeciwpo arowego dla Uczestników XXIX Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2016,

organizowanych przez Zachodniopomorski O rodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

W oparciu o ustaw  z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo arowej (Dz.U. z 2016 poz. 191 j.t. z pó n. zm.) i rozporz dzenie

Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych
obiektów  budowlanych  i  terenów  (Dz.  U.  2010.109.719),  na  terenach  targowych  XXIX  Barzkowickich  Targów  Rolnych  AGRO

POMERANIA 2016  zabronione jest wykonywanie czynno ci, które mog  spowodowa  po ar, jego rozprzestrzenienie si ,

utrudnienie prowadzenia dzia ania ratowniczego lub ewakuacji.

I. Obowi zki Uczestników
1. Uczestnik jest zobowi zany przydzielony mu teren u ytkowa  i utrzymywa  w sposób zabezpieczaj cy przed mo liwo ci

powstania po aru.

2. Materia y u yte do budowy stoisk oraz sta e elementy wystroju powinny by  niepalne lub zabezpieczone rodkami

ogniochronnymi do stopnia trudnozapalno ci.

3. Uczestnik powinien przedstawi  Organizatorowi do wgl du stosowny atest potwierdzaj cy stopie  palno ci u ytych materia ów.

4. Na sufity podwieszone lub ok adziny sufitów nie nale y stosowa  materia ów palnych, kapi cych i odpadaj cych pod wp ywem

ognia.

5. Zabrania si  przechowywania na terenie targowym materia ów po arowo niebezpiecznych, tj.:
a) cieczy palnych o temperaturze zap onu poni ej 55°C,

b) gazów palnych,

c) cia  sta ych wytwarzaj cych w zetkni ciu z wod  lub par  wodn  gazy palne,

d) cia  sta ych zapalaj cych si  samorzutnie w powietrzu,

e) materia ów wybuchowych i pirotechnicznych,

f) cia  sta ych palnych utleniaj cych o temperaturze rozk adu poni ej 21°C,

g) cia  sta ych jednorodnych o temperaturze samozapalenia poni ej 200°C,

h) materia ów maj cych sk onno ci do samozapalenia.

6. Ponadto zabrania si :

a) sk adowania i eksploatowania na terenie targowym butli z gazem propan-butan,

http://www.zodr.pl.
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b) sk adowania materia ów palnych na drogach komunikacji ogólnej s cych celom ewakuacji,

c) uniemo liwiania lub ograniczania dost pu do wyj  ewakuacyjnych, wy czników i tablic rozdzielczych pr du elektrycznego,

d) ustawiania w przej ciach jakichkolwiek przedmiotów utrudniaj cych ewakuacj  osób i mienia,

e) u ywania otwartego ognia,

f) przechowywania materia ów palnych w odleg ci mniejszej ni  0,5 m od urz dze  i instalacji, których powierzchnie zewn trzne
mog  nagrzewa  si  do temperatury przekraczaj cej 100°C,

g) u ytkowania elektrycznych urz dze  ogrzewczych ustawionych bezpo rednio na pod u palnym, z wyj tkiem urz dze

eksploatowanych zgodnie z warunkami okre lonymi przez producenta.

II. Instalacje i urz dzenia techniczne
1. Instalacje i urz dzenia techniczne nale y u ytkowa  i utrzymywa  w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami

ustalonymi przez producenta. Zabrania si  eksploatacji urz dze  i instalacji, których stan techniczny mo e przyczyni  si  do
powstania po aru, wybuchu lub rozprzestrzeniania si  ognia.

2. Na os ony punktów wietlnych stosowa  materia y niepalne lub trudno zapalne, je eli s  umieszczane w odleg ci co najmniej

0,05 m od arówki.

3. Unika  tymczasowych po cze  do zasilania urz dze .

4. Wszelkie dodatkowe instalacje elektryczne czy pod czenia zleca  specjalistom, w porozumieniu z Organizatorem Targów.

5. Przestrzega  zakazu zak adania instalacji prowizorycznych, niew ciwie wykonanych oraz zawieszanie przewodów elektrycznych na
hakach, gwo dziach, os anianie arówek czy lamp papierem lub paln  tkanin .

6. Nie korzysta  z uszkodzonych urz dze  elektrycznych, wszelkie usterki zg asza  Organizatorowi Targów.

7. Przestrzega  zasady niew czania do jednego gniazda sieci zbyt wielu odbiorników pr du elektrycznego, mog cych spowodowa  jej

przeci enie.

8. Wy cza  spod napi cia wszelkie odbiorniki i o wietlenie na stoisku po zako czeniu ekspozycji.

III. Zachowanie w przypadku po aru lub innego zagro enia
1. Zachowa  spokój i nie dopuszczaj c do paniki natychmiast zaalarmowa :

a. osoby znajduj ce si  w s siedztwie po aru, nara one na jego skutki,

b. Pa stwow  Stra  Po arn , tel. 998 lub numer alarmowy 112,

c. Organizatora Targów, tel.  91 561 37 00-02, 91 479 40 53.

2. Po uzyskaniu po czenia ze stra  po arn  nale y wyra nie poda :
- gdzie si  pali – dok adny adres,

- co si  pali,

- czy istnieje zagro enie ycia ludzkiego, czy w rejonie obj tym po arem lub w bezpo rednim s siedztwie znajduj  si  materia y

atwo zapalne lub wybuchowe itp.,

- numer telefonu, z którego Uczestnik dzwoni, swoje imi  i nazwisko.

3. UWAGA. Po potwierdzeniu przyj cia meldunku przez dy urnego telefonist , od  s uchawk  i odczeka  przy telefonie na

ewentualne sprawdzenie czy meldunek o po arze nie jest fa szywy.

4. W razie potrzeby zaalarmowa  równie :
- Pogotowie Ratunkowe – 999 lub numer alarmowy 112,

- Policj  – 997 lub numer alarmowy 112,

- Pogotowie Energetyczne – 991,

- Pogotowie Gazowe – 992.

5. Do czasu przybycia jednostek stra y po arnej, kierownictwo akcj  sprawuje Organizator Targów.

6. Obowi zki Uczestników w przypadku og oszenia alarmu ewakuacyjnego lub po aru:

a. przerwa  natychmiast wszelkie czynno ci,
b. wy czy  dop yw napi cia do odbiorników pr du elektrycznego na stoisku,

c. opu ci  tereny targowe, udaj c si  w kierunku wskazanym przez prowadz cego ewakuacj ,

d. w czasie trwania ewakuacji zachowa  cisz  i spokój,

e. porusza  si  szybkim krokiem, bez podbiegania i wyprzedzania innych osób,

f. nie wolno zatrzymywa  si  ani porusza  w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji.

IV. Zabezpieczenie pogorzeliska
Organizator jest odpowiedzialny za:
a. zabezpieczenie miejsca po aru i wystawienie posterunku pogorzeliskowego w celu zapobie enia po aru wtórnego,
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b. przyst pienie do uporz dkowania pogorzeliska po zako czeniu dzia alno ci Stra y Po arnej.

Za cznik nr 2 Do REGULAMINU

XXIX Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2016 – DLA GASTRONOMII, HANDLU I OGRODNICTWA

Przepisy BHP obowi zuj ce Uczestników XXIX Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2016, organizowanych przez

Zachodniopomorski O rodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

1. Uczestnik, na zajmowanej powierzchni targowej ponosi pe  odpowiedzialno  za stosowanie i przestrzeganie przepisów oraz
zasad bezpiecze stwa i higieny pracy, w czasie wykonywania prac dotycz cych: transportu, monta u, eksploatacji i demonta u

ekspozycji.

2. Uczestnik obowi zany jest przed rozpocz ciem prac przeprowadzi  „Stanowiskowe Przeszkolenie BHP” swoich pracowników.

3. W  okresie  trwania  Targów,  Uczestnik  w  sposób  ci y  sprawuje  nadzór  organizacyjny,  merytoryczno-rzeczowy  i  BHP  nad

zatrudnionymi pracownikami.

4. Ustalony przez Organizatora Targów schemat rozmieszczenia poszczególnych stoisk na terenie targowym, cznie z ustalonym

uk adem wewn trznych dróg komunikacyjnych, nie podlega adnym samowolnym zmianom przez Uczestników.

5. Zainstalowana na zajmowanej powierzchni ekspozycja wszelkich maszyn i urz dze  winna posiada  wymagane przepisami atesty
i certyfikaty oraz zabezpieczenia ustalone w dokumentacji techniczno-ruchowej wraz ze sprawowaniem sta ego nadzoru przez

odpowiedzialnego pracownika Uczestnika.

6. Wszystkie urz dzenia i eksponaty wystawiennicze umiejscowione na zajmowanej powierzchni winny by :

a. prawid owo (statycznie) zamontowane i zabezpieczone przed przesuni ciem, przewróceniem lub spadni ciem,

b. oznaczone w uzasadnionych przypadkach odpowiednimi napisami informacyjno-ostrzegawczymi.

7. Na wyznaczonych drogach i przej ciach w uk adzie wewn trznych dróg komunikacyjnych na terenach targowych, zabrania si

sk adowania materia ów, przedmiotów czy urz dze  uniemo liwiaj cych swobodny i p ynny ruch osób przebywaj cych na terenach
targowych.

8. Zabrania si  dokonywania przez Uczestników jakichkolwiek samowolnych zmian w wykonanej przez Organizatora Targów

instalacji zasilania elektrycznego.

9. Zabrania si  dokonywania przez Uczestników jakichkolwiek samodzielnych zmian w wykonanej przez Organizatora Targów

instalacji o wietleniowej, a tak e oznacze  dotycz cych:

a. napisów informacyjno-ostrzegawczych,

b. miejsc parkowania pojazdów samochodowych,

c. oznakowania dróg ewakuacyjnych.

10. W uzasadnionych przypadkach, wynikaj cych z obowi zuj cych przepisów, zatrudnieni na Targach pracownicy Uczestników
obowi zani s  do u ywania ubra  roboczych, ochronnych i rodków ochrony indywidualnej posiadaj cych wymagane atesty.

11. Wszelkie zaistnia e wypadki przy pracy zatrudnionych pracowników winny by  zg oszone, w formie pisemnej informacji, do

Organizatora i dalej za atwiane we w asnym zakresie przez Uczestnika.

12. W przypadkach zaistnienia nag ej potrzeby udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej, pomocy udziela Punkt Medyczny

zorganizowany przez Organizatora Targów.

Za cznik nr 3 Do REGULAMINU

XXIX Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2016 – DLA GASTRONOMII, HANDLU I OGRODNICTWA

-Wymagania dotycz ce ruchomych i/lub tymczasowych pomieszcze   (jak du e namioty, stragany, ruchome punkty sprzeda y)
i automatów ulicznych

I.1. Pomieszczenia i automaty uliczne, na tyle, na ile jest to rozs dnie praktykowane, b  tak usytuowane, zaprojektowane i skonstruowane
oraz utrzymywane w czysto ci i dobrym stanie  i kondycji technicznej, aby unikn  ryzyka zanieczyszczenia, w szczególno ci przez zwierz ta i
szkodniki.
2.  W szczególno ci i w miar  potrzeby:
a) musz  by  dost pne odpowiednie urz dzenia, aby utrzyma  w ciw  higien  personelu (w cznie ze sprz tem do higienicznego mycia i

suszenia r k, higienicznymi urz dzeniami sanitarnymi i przebieralniami);
b)  powierzchnie  w  kontakcie  z  ywno ci  musz  by  w  dobrym  stanie,  atwe  do  czyszczenia  i,  w  miar  potrzeby,  dezynfekcji.  B dzie  to

wymaga  stosowania g adkich, zmywalnych, odpornych na korozj  i nietoksycznych materia ów, chyba e przedsi biorstwa sektora
spo ywczego mog  zapewni  w ciwe organy, e inne u yte materia y s  odpowiednie;

c) nale y zapewni  warunki do czyszczenia i, w miar  potrzeby, dezynfekcji narz dzi do pracy i sprz tu;
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d) w przypadku gdy, jako cz  dzia  przedsi biorstwa sektora spo ywczego, czyszczone s rodki spo ywcze, nale y ustanowi
odpowiednie przepisy, aby dokonywa  tego w sposób higieniczny;

e) nale y zapewni  odpowiedni  ilo  gor cej i/lub zimnej wody pitnej;
f) nale y zapewni  odpowiednie warunki i/lub udogodnienia dla higienicznego sk adowania i usuwania niebezpiecznych i/lub niejadalnych

substancji i odpadów (zarówno p ynnych, jak i sta ych);
g) nale y zapewni  odpowiednie udogodnienia i/lub warunki dla utrzymywania i monitorowania w ciwych warunków termicznych ywno ci;

h) rodki spo ywcze musz  by  tak umieszczone, aby unika , na tyle, na ile jest to rozs dnie praktykowane, ryzyka zanieczyszczenia.
II.1. Wszelkie przedmioty, instalacje i sprz t, pozostaj ce w kontakcie z ywno ci  musz :
a) by  skutecznie czyszczone, oraz, w miar  potrzeby, dezynfekowane. Czyszczenie i dezynfekowanie musi odbywa  si  z cz stotliwo ci

zapewniaj  zapobieganie jakiemukolwiek ryzyku zanieczyszczenia;
b) by  tak skonstruowane, z takich materia ów i utrzymywane w tak dobrym porz dku, stanie i kondycji technicznej, aby zminimalizowa

jakiekolwiek ryzyko zanieczyszczenia;
c) z wyj tkiem jednorazowych kontenerów i opakowa  zbiorczych, by  tak skonstruowane, z takich materia ów i w tak dobrym porz dku,

stanie i kondycji technicznej, aby mog y by  starannie czyszczone i, w miar  potrzeby, dezynfekowane; oraz
d) by  instalowane w taki sposób, aby pozwoli  na odpowiednie czyszczenie sprz tu i otaczaj cego obszaru.
2. W miar  potrzeby, sprz t musi by  wyposa ony w jakiekolwiek w ciwe urz dzenia kontrolne w celu gwarancji wype niania celów
niniejszego rozporz dzenia.
3. W przypadku gdy niezb dne jest u ywanie chemicznych dodatków w celu zapobie enia korozji sprz tu i kontenerów, musz  one by

ywane zgodnie z dobr  praktyk .
III. Ka da osoba pracuj ca w styczno ci z ywno ci  powinna utrzymywa  wysoki stopie  czysto ci osobistej i nosi  odpowiednie, czyste i,
gdzie stosowne, ochronne okrycie wierzchnie.
IV.1.  Podmioty dzia aj ce na rynku spo ywczym s  zobowi zane przestrzega  w zak adach wymaga  higienicznych okre lonych w rozporz dzeniu nr
852/2004.
2. Osoba pracuj ca w styczno ci z ywno ci  powinna uzyska  okre lone przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka  i chorób zaka nych
u ludzi orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskaza  do wykonywania prac, przy wykonywaniu których
istnieje mo liwo  przeniesienia zaka enia na inne osoby.
3. Spe nienie wymaga  okre lonych w rozdziale XII za cznika II do rozporz dzenia nr 852/2004 jest potwierdzane dokumentacj  o
przeprowadzonych szkoleniach lub udzielonym instrukta u osobom wykonuj cym prace przy produkcji lub w obrocie ywno ci  oraz osobom
odpowiedzialnym za wdro enie i stosowanie zasad systemu HACCP w zak adzie.
4. Podmiot dzia aj cy na rynku spo ywczym jest obowi zany przechowywa  w aktach osobowych orzeczenia lekarskie i dokumentacj , o
których mowa w ust. 2 i 3, oraz udost pnia  je na danie organów urz dowej kontroli ywno ci.
5. Kopie orzeczenia lekarskiego oraz dokumentacji, o których mowa w ust. 2 i 3, znajduj  si  w miejscu wykonywania pracy przez osob ,
której dotyczy to orzeczenie lub dokumentacja.
Podstawa prawna:
Rozporz dzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny rodków spo ywczych;
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze stwie ywno ci i ywienia (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 594 z po n. zm.).


