DNI SIEDLEC - XXVII MIĘDZYNARODOWE DNI Z DORADZTWEM ROLNICZYM
Siedlce 11 - 12 września 2021 r.
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
Oddział Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
Anna Olędzka – komisarz XXVII MDzDR, tel. 505 302 473
tel. 25 640 09 11, fax: 25 640 09 12, e-mail: sekretariat.siedlce@modr.mazowsze.pl, www.modr.mazowsze.pl

REGULAMIN IMPREZY PROMOCYJNO-TARGOWEJ DLA UCZESTNIKÓW
1. Niniejszy Regulamin imprezy promocyjno-targowej (zwanej dalej: Imprezą), związanej z rolnictwem,
działalnością Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, został opracowany przez MODR, Oddział
Siedlce, NIP 521-33-19-840, REGON 006742820, działający na podstawie Ustawy o jednostkach
doradztwa rolniczego z 22 października 2004 r. (j.t. Dz. U. z. 2020 r., poz. 721).
2. Impreza promocyjno-targowa odbywa się 11 i 12 września 2021 r. na terenie Agencji Rozwoju Miasta
Siedlce, ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Imprezy (Uczestnikiem jest osoba, która przebywa
na terenie Imprezy podczas jej trwania).
4. Uczestnik Imprezy jest zobowiązany do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego (w szczególności:
zachowania odległości co najmniej 1,5 metra pomiędzy innymi osobami).
Wejście na Imprezę równa się z oświadczeniem, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest się osobą
zakażoną oraz nie przebywa się na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
5. Organizator zapewnia bezpieczeństwo Uczestnikom Imprezy poprzez działanie służb porządkowych.
6. Organizator informuje, że wstęp uczestników na Imprezę jest bezpłatny.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu Imprezy w przypadku zaistnienia okoliczności, na które
nie ma wpływu i za które nie ponosi odpowiedzialności.
8. Organizator może odmówić wstępu osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie, będącej pod
widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających
albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
9. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizator może wezwać uczestnika Imprezy do
właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa, wezwać do opuszczenia
przez niego terenu Imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki w celu wyegzekwowania powyższego
żądania.
10. Organizator może odmówić wstępu na Imprezę osobie, u której widocznie stwierdzono: posiadanie broni oraz
innych przedmiotów niebezpiecznych, fajerwerków, petard, materiałów pirotechnicznych, flag i
transparentów, urządzeń emitujących dźwięk, materiałów rasistowskich, ksenofobicznych, plakatów i ulotek
bez autoryzacji, prezentujących treści niezgodne z polskim prawem.
11. Organizator informuje, iż wejście na teren odbywania się Imprezy stanowi jednoczesną świadomą zgodę na
użycie swojego wizerunku, gdyż Impreza jest utrwalana (filmowana, fotografowana) dla celów:
dokumentacyjnych, sprawozdawczych i promocyjno-reklamowych.
12. Uczestnik
Imprezy
jest
zobowiązany
do
bezwzględnego
przestrzegania
poleceń
i zarządzeń służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas Imprezy.
13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje, będące wynikiem nieprzestrzegania zawartych powyżej
postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
14. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego w stosunku
do innych jej Uczestników na terenie, gdzie odbywa się Impreza, jak i za szkody wyrządzone w mieniu
Organizatora.
15. Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
16. Wszelkie uwagi powinny być zgłaszane pisemnie do komisarza w czasie trwania Imprezy, bezpośrednio po
zaistnieniu zdarzenia. Po zakończeniu Imprezy uwagi nie będą uwzględniane.
17. Niniejszy Regulamin obowiązuje w dniach odbywania się Imprezy od godz. 9.00 do 18.00.
Jest umieszczony przy wejściu na teren Imprezy oraz jest dostępny:
- na stoisku Organizatora (MODR) w dniu odbywania się Imprezy,
- w siedzibie Organizatora, MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce ul. Kazimierzowska 21
- na stronie internetowej Organizatora www.modr.mazowsze.pl
Obowiązek informacyjny:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, mieszczący się przy
ul. Czereśniowej 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl. Kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iodo@modr.mazowsze.pl. tel. 22 571 61 41 lub listownie na adres
Administratora Danych.

2.

Na terenie MODR Warszawa jest prowadzony monitoring wizyjny, związany z zapewnieniem bezpieczeństwa
pracowników, petentów oraz zapewnieniem ochrony mienia MODR Warszawa - Administratorem Danych jest MODR
Warszawa.

