REGULAMIN UCZESTNICTWA W POZNAŃSKIM JARMARKU ŚWIĄTECZNYM
ORGANIZOWANYM PRZEZ MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O. O.
W DN. 19.11-23.12.2022
§ 1 Informacje ogólne
1. Organizatorem Poznańskiego Jarmarku Świątecznego są Międzynarodowe Targi
Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań,
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000202703, z kapitałem zakładowym 362.346.000,00 PLN oraz rejestru czynnych
podatników VAT - NIP 7770000488, zwane dalej Organizatorem.
2. Poznański Jarmark Świąteczny (dalej również jako: Jarmark) odbywać się będzie w
Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich na Placu Powszechnej
Wystawy Krajowej (Plac Pewuka; wejście od ul. Głogowskiej). Teren Poznańskiego
Jarmarku Świątecznego został oznaczony na mapce stanowiącej załącznik do regulaminu.
3. Jarmark jest otwarty dla uczestników w okresie 19.11.2022 r. – 23.12.2022 r. od wtorku do
niedzieli w godzinach 11:00-21:00.
4. Jarmark jest imprezą o charakterze handlowym, z zastrzeżeniem że wybrane wydarzenia
artystyczno-rozrywkowe organizowane w czasie Jarmarku mogą być uznane przez
Organizatora za imprezę masową w ramach ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
Podczas i w miejscu takich imprez obowiązuje regulamin terenu i regulamin imprezy
masowej dostępne na miejscu imprezy.
5. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników – osób korzystających z oferty
(dalej jako: Uczestnicy), wystawców i podmiotów organizujących atrakcje (dalej jako:
Wystawcy) podczas Poznańskiego Jarmarku Świątecznego.
§ 2 Uczestnicy
1. Jarmark jest bezpłatny dla Uczestników, z zastrzeżeniem jednak że korzystanie z ofert
Wystawców może być płatne.
2. Uczestnik może skorzystać z atrakcji oferowanych na Jarmarku takich jak:
a. lodowisko,
b. młyńskie koło,
c.

karuzela,

d. usługi gastronomiczne.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania ww. atrakcji, w tym godziny otwarcia,
ceny biletów, regulaminy korzystania z danej atrakcji, dostępne są na stronie internetowej
http://jarmark.poznan.pl/ oraz na terenie Jarmarku.
3. Dzieci poniżej 13 r.ż. na terenie Jarmarku muszą przebywać pod opieką osób dorosłych.
§ 3 Wystawcy
1. Osoby i podmioty zainteresowane oferowaniem swoich usług, sprzedażą towarów lub
organizacją atrakcji podczas Jarmarku powinny skierować swoje zapytanie bezpośrednio
do Organizatora na adres: elzbieta.michalczewska-dubicka@grupamtp.pl.
2. Uczestnictwo w charakterze Wystawcy może wiązać się z opłatami. Szczegółowe warunki
uczestnictwa w charakterze Wystawcy uzgadniane są bezpośrednio z Organizatorem.
3. Wystawca zobowiązany jest do dbania o mienie Organizatora, w szczególności do
zabezpieczenia najmowanej powierzchni przed zabrudzeniami, nieingerowania w
infrastrukturę Organizatora, przestrzegania wytycznych Organizatora i służb
porządkowych.
4. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim
lub nietrzeźwym.
§ 4 Przepisy porządkowe
1. Na Jarmarku zabrania się:
a. wnoszenia, posiadania i używania broni, amunicji lub materiałów pirotechnicznych
lub szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących
zagrożenie pożarowe, zagrożenie mienia lub stwarzających niebezpieczeństwo dla
zdrowia i życia osób, środków odurzających lub psychoaktywnych,
b. używania bezzałogowych statków powietrznych (np. dronów) bez wyraźnej
pisemnej zgody Organizatora,
c.

zanieczyszczania przestrzeni jakimikolwiek odpadami,

d. niszczenia jakiejkolwiek elementów infrastruktury przestrzeni, w tym również
roślinności, jak również wykorzystywania tej infrastruktury w sposób niezgodny z
jej przeznaczeniem.
2. Organizator dopuszcza wprowadzanie psów na teren Jarmarku, z zastrzeżeniem psów ras
uznawany za agresywne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji w sprawie wykazu psów uznawanych za agresywne (Dz.U. z 2003 r., Nr. 77,
poz. 687, ze zm.) i pod warunkiem pozostawania psa na smyczy i pod kontrolą opiekuna
psa. Opiekun psa zobowiązany jest do usuwania wszystkich wygenerowanych przez
zwierzę nieczystości i wrzucania ich do pojemników na odpady zmieszane.

3. Organizator prosi o rozważenie dobrostanu zwierząt wprowadzanych na teren Jarmarku,
w szczególności biorąc pod uwagę ewentualne atrakcje organizowane w danym czasie na
terenie Jarmarku, jak i liczbę osób przebywających na Jarmarku.
4. W razie nieprzestrzegania ograniczeń, nakazów lub zakazów obowiązujących na terenie
Jarmarku osoba, która dopuszcza się takiego naruszenia, może zostać natychmiastowo
wyprowadzona z terenu Jarmarku, a ponowny wstęp na teren Jarmarku może zostać
uniemożliwiony. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega, że może wezwać
(powiadomić) odpowiednie służby, w tym Policję.
5. Teren Jarmarku jest monitorowany.
§ 5 Wizerunek
Każdy z Uczestników i Wystawców wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez
Organizatora swojego wizerunku utrwalonego w ramach dokumentacji fotograficznej lub audiowizualnej podczas Jarmarku. Zgoda obejmuje:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie
(upublicznianie) w dowolnej formie,
b) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
c) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
d) publiczne wystawienie, wyświetlanie , odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,
e) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, w social mediach (w
szczególności na portalu Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin).
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od dnia 19.11.2022 r.
2. Uczestnictwo w
regulaminu.

Jarmarku jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy
powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
4. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym regulaminem będą rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

