
 

 
 

Regulamin Targi Ślubne Rado Resort 2020 
 

§ 1 

Targi Ślubne Rado Resort 2020 odbędą się 23 lutego 2020 r. w godzinach od 12:00 do godziny 

18:00 na terenie Rado Resort w Woli Chorzelowskiej 56B w obiekcie „Lubaszka” oraz na 

zewnątrz w plenerze. 
 

§ 2 

Organizatorem TARGÓW ŚLUBNYCH jest Rado Zdzisław Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„RADO” z siedzibą w Ławnicy, pod adresem Ławnica 241, 39-331 Chorzelów NIP: 

8171087176, REGON: 830461655 
 

§ 3 

Organizator zapewnia każdemu z Wystawców powierzchnię na stoisko wystawiennicze, 

zgodnie z treścią zawartej umowy. Powierzchnia stanowiska wynosi 4 m2. 
 

§ 4 

1. Każdy Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku w godzinach trwania 

targów. 

2. Wystawcy nie wolno demontować stoiska i usuwać eksponatów w czasie trwania Targów, 

tj. przed terminem ich oficjalnego zakończenia.  

3. Montaż stoisk odbywa się w dniu 22.02.2020 r. w godzinach od 15:00 do 19:00 oraz w dniu 

23.02.2020 r. w godzinach od g. 7:00 do g. 11:00  Demontaż stoisk odbywa się 23.02.2020 

r. od godziny 18:00 do godz. 20:00. 
 

§ 5 

Zagospodarowanie stoiska należy dokonać w taki sposób, aby nie spowodować zniszczeń, 

zarówno stoisk innych Wystawców, jak i całego Obiektu. Rado Resort  nie odpowiada za szkody 

na stoiskach Wystawców spowodowane przez Zwiedzających w czasie trwania imprezy. 

§ 6 

1. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących na terenie obiektów 

wystawienniczych przepisów bhp i przeciwpożarowych w czasie przygotowywania 

ekspozycji, trwania Targów Ślubnych oraz po zakończeniu imprezy, w tym zobowiązuje się 

do przygotowania ekspozycji w taki sposób, aby nie zagrażała życiu i zdrowiu publiczności 

oraz innych osób znajdujących się na imprezie, bądź w ich pobliżu. Na terenie Targów 

obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia (np. 

świeczek, kadzidełek, zimnych ogni, itp.).  

2. Wystawca zobowiązuje się do nie dokonywania jakiejkolwiek ingerencji w obiekt Rado 

Resort. Wszelkie uszkodzenia obiektu wystawienniczego lub jego otoczenia spowodowane 

przez działania lub zaniechania Wystawcy będą usunięte na koszt Wystawcy. Rado Resort 

nie ponosi odpowiedzialności za elementy stoiska Wystawcy. 

3. Wystawa eksponatów o nietypowych rozmiarach lub przekraczająca masę 30 kg musi być 

uzgodniona z Rado Resort.  
 

§ 7 

W sprawach nie uregulowanych Regulaminem mają zastosowanie zapisy umowy określone z 

poszczególnymi Wystawcami.  


