
Regulamin 

Łódzkie Targi Aktywności 

Organizator: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Łodzi, Łódź, ul. ks. Skorupki 21 

  Współorganizator: Fundacja Małgorzaty Niemczyk, Łódź, Radwańska 68 lok 40 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przepisy Regulaminu dotyczą UCZESTNIKÓW (Wystawcy, Zwiedzający i inni) 

Łódzkich Targów Aktywności, zwanych dalej Targiem, którego ORGANIZATORAMI są: 

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu i współorganizator Fundacja Małgorzaty Niemczyk (zwani 

dalej Organizatorem) 

2. Głównym celem Targu jest: 

- promowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi,  

- bezpośredni kontakt przedstawicieli organizacji z mieszkańcami. 

3. WYSTAWCAMI, dalej zwany Wystawca, mogą być organizacje pozarządowe oraz 

podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz mieszkańców Łodzi lub środowiska 

łódzkiego.  

4. Wydarzenie realizowane jest na terenie hali sportowej w Łodzi przy ul. Skorupki 21, 

dalej zwanej Halą Sportową. 

5. Złożenie przez WYSTAWCĘ Formularza Zgłoszeniowego równoznaczne jest  

z przyjęciem niniejszego regulaminu.  

6. O przyznaniu miejsca decyduje poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz 

akceptacja ORGANIZATORA. Na Targu obowiązuje limit bezpłatnych miejsc dla 

WYSTAWCÓW. 

7. Wstęp do Hali Sportowej na Targ jest bezpłatny dla Zwiedzających. 

8. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Targu wyłącznie pod opieką dorosłych 

(opiekunów).  

II. ORGANIZACJA WYDARZENIA  

Termin: 25 września 2022 r. w godzinach 12:00 – 17:00. 



Miejsce: hala sportowa, Łódź, ul. Skorupki 21 

1. ORGANIZATOR zapewnia na potrzeby organizacji pozarządowych: 

a. Stoisko - przestrzeń w ramach obszarów tematycznych na terenie Hali Sportowej. 

b. stolik, 2 krzesła dla każdego WYSTAWCY, po wcześniejszym zgłoszeniu przez 

WYSTAWCĘ chęci korzystania z wyposażenia Organizatora w formularzu 

zgłoszeniowym. 

 

2. Zasady korzystania ze stoiska oraz przestrzeni Hali Sportowej. 

a. WYSTAWCA i Zwiedzający jest zobowiązany do zapoznania się i do przestrzegania:  

1) regulaminu Hali Sportowej, 

2) oraz niniejszego regulaminu, 

b. WYSTAWCA przygotowuje własne stoisko najpóźniej do godziny 11:30 w dniu targu, 

c. WYSTAWCA zobowiązany jest do utrzymania estetycznego wyglądu stoiska oraz 

zapewnienia ciągłej obsługi i stałego nadzoru nad mieniem, 

d. WYSTAWCA zobowiązany jest do: 

-  nieodstępowania powierzchni użyczonego stoiska innym użytkownikom, 

- podejmowania działań organizacji jedynie w obrębie obszaru lub na powierzchni 

dodatkowej, ustalonej bezpośrednio z ORGANIZATOREM, 

e. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia 

przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych WYSTAWCA 

jest zobowiązany do: 

1) wyeliminowania z użycia w trakcie wydarzenia jednorazowych talerzy, sztućców, 

kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych 

z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi 

odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub 

biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających 

normę EN 13432 lub EN 14995; 

2) podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, 

mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z 

poliolefinowych tworzyw sztucznych; 

3) podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w 

butelkach zwrotnych; 

4) podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa 

wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 



5) wykorzystywania przy wykonywaniu działań w ramach wydarzenia materiałów, które 

pochodzą lub podlegają recyklingowi;  

6) rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek 

wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych; 

7)  nieużywania balonów wraz z plastikowymi patyczkami; 

8) niewypuszczania chińskich lampionów; 

9) nieużywania sztucznych ogni i petard; 

10) nieużywania nagłośnienia mogącego zakłócić Targ. 

f. Potrzeby ewentualnych zmian należy zgłaszać ORGANIZATOROWI. 

3. ORGANIZATOR określi plan korzystania z przestrzeni Hali Sportowej na podstawie 

zgłoszeń przesłanych przez WYSTAWCÓW. 

4. Zastrzega się, że nie wszystkie propozycje zgłoszone przez WYSTAWCÓW zostaną 

uwzględnione w programie Targu. 

5. WYSTAWCA zobowiązuje się do likwidacji stanowiska (przywrócenia stanu zastanego 

na wszystkich zajmowanych przez siebie powierzchniach) po zakończeniu wydarzenia, w tym 

posprzątania. 

III. PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE 

1. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia elementów wyposażenia, 

WYSTAWCA ponosi konsekwencje finansowe, pokrywając pełną ich wartość wg cen 

aktualnie obowiązujących, podanych przez ORGANIZATORA, w terminie 14 dni od daty 

zakończenia Targu. 

2. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kradzieże i szkody 

dokonane przez innych uczestników wydarzenia. 

3. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe  

w trakcie trwania wydarzenia nie z jego winy. 

4. WYSTAWCA i Zwiedzający musi przestrzegać zaleceń porządkowych i przepisów 

bezpieczeństwa. 

5. WYSTAWCA we własnym zakresie zapewnia transport oraz wyposażenie i rekwizyty 

we wszystkich deklarowanych przez siebie częściach Targu. 

6. Parkowanie i wjazd na obszar, w której organizowany będzie Targ jest zabronione.  

7. Parkowanie w okolicy wyznaczonego terenu Targu jest możliwe na zasadach 

określonych w kodeksie drogowym i w miejscach do tego wyznaczonych. 



8. WYSTAWCA może podczas Targu prowadzić działalność komercyjną, w tym 

sprzedawać produkty i usługi (z wyłączeniem prowadzenia loterii i zbiórek publicznych) po 

uprzednim ustaleniu zakresu tej aktywności z ORGANIZATOREM w ramach Targu. 

9. W przypadku zaistnienia sytuacji zmuszającej WYSTAWCĘ do rezygnacji z udziału 

w wydarzeniu jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania ORGANIZATORA 

o rezygnacji z udziału.  

10. WYSTAWCA i Zwiedzający przyjmuje do wiadomości, że podczas wydarzenia 

niedopuszczalna jest wszelka działalność polityczna oraz agitacja polityczna. 

11. WYSTAWCA i Zwiedzający przyjmuje do wiadomości, że jego wizerunek może być 

utrwalany w celach promujących i podsumowujących wydarzenie. 

12. WYSTAWCA i Zwiedzający zobowiązany jest do zachowania wymogów 

bezpieczeństwa związanych z pandemią, wynikających z aktualnego rozporządzenia Rady 

Ministrów. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od 

niego niezależnych – do odwołania, skrócenia lub częściowego zamknięcia Targu. W takich 

przypadkach WYSTAWCY nie otrzymają zwrotu poniesionych kosztów. 
2. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym REGULAMINEM, które mogą wyniknąć  

w związku z Targiem, należy konsultować z ORGANIZATOREM, a ewentualne spory 

ORGANIZATOR proponuje rozwiązywać w drodze negocjacji. 
3. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Targu o czym 

niezwłocznie poinformuje WYSTAWCÓW i Zwiedzających. 

 

 


