REGULAMIN DLA ODWIEDZAJĄCYCH EKOCUDA
Targi Kosmetyków Naturalnych, Gdańsk, 26-27 listopada 2022 roku

Definicje:
Targi – targi pod nazwą Ekocuda - Targi Kosmetyków Naturalnych, odbywające się w Dniach
Targowych w Przestrzeni Targowej. Targi nie stanowią imprezy masowej w rozumieniu prawa.
Dni Targowe – następujące po sobie dwa dni: 26 i 27 listopada 2022 roku, w których odbywają
się Targi i Przestrzeń Targowa udostępniona jest dla Odwiedzających.
Godziny Targowe – godziny przypadające w Dni Targowe, które w pierwszym Dniu
Targowym przypadają od godziny 11:00 do godziny 18:00, zaś w drugim Dniu Targowym
przypadają od godziny 11:00 do godziny 18:00.
Odwiedzający – osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu
cywilnego, przebywający na w Dniach Targowych w Obiekcie Targowym lub w Przestrzeni
Targowej.
Wystawca – przedsiębiorca zawierający Umowę z Organizatorem w celu udziału w Targach,
w tym prezentacji i sprzedaży dostarczonych Produktów Odwiedzającym.
Obiekt Targowy – Hala Wystawiennicza, w której odbywają się Targi, wchodząca w skład
obiektu wystawienniczo-konferencyjnego: Warszawskie Centrum EXPO XXI, adres: 01-222
Warszawa, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14.
Przestrzeń Targowa – wydzielona przez Gospodarza i Organizatora w celu przeprowadzenia
Targów przestrzeń w Obiekcie Targowym.
Gospodarz - Arena Gdańsk Operator Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku Wydział VII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy za numerem KRS 0000345704,
ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk, kapitał zakładowy 26.700.000,00 zł, będąca
podmiotem zarządzającym Obiektem Targowym..
Organizator - Ekocuda Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-306 Warszawa, ul.
Niemcewicza 26 lok. 141 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy za numerem KRS 938750, REGON: 520697843, NIP: 7011063338.
Produkty – kosmetyki i inne produkty wniesione na Obiekt Targowy przez Wystawcę lub w
jego imieniu, które są przez niego prezentowane, udostępniane, oferowane, reklamowane lub
sprzedawane Odwiedzającym w Godzinach Targowych. Odpowiedzialność za Produkty oraz
za zawarte przez Wystawcę umowy ponosi Wystawca.
Regulamin - niniejszy regulamin dla Odwiedzających wraz z Regulaminem Gospodarza oraz
Regulaminem Parkingu. Ilekroć poza niniejszą definicją mowa jest o Regulaminie rozumie się
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przez to niniejszy Regulamin, Regulamin Gospodarza oraz Regulamin Parkingu, jako
integralną część Regulaminu. Wszystkie w/w Regulaminy są dostępne na Stronie Internetowej
Organizatora: www.ekocuda.com w formie umożliwiającej pobranie i wydrukowanie (plik
PDF) oraz w formie pisemnej przy wejściu do Obiektu Targowego.
Regulamin Gospodarza – Regulamin Stadionu z dnia 9 kwietnia 2013 roku, stanowiący
Załącznik i integralną część do niniejszego Regulaminu.
Regulamin Parkingu – Regulamin Parkingu, stanowiący załącznik i integralną część do
niniejszego Regulaminu.
Strona internetowa Organizatora - www.ekocuda.com
§1
Regulamin obowiązuje wszystkich Odwiedzających. Odwiedzający obowiązani są zapoznać
się z Regulaminem przed pierwszym wejściem do Obiektu Targowego oraz stosować się do
jego postanowień. Wchodząc na teren Obiektu Targowego Odwiedzający potwierdza, iż
zapoznał się z treścią Regulaminu (w tym Regulamin Gospodarza i Parkingu) oraz wyraża
zgodę na ich postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
§2
1. Wstęp na Targi jest bezpłatny.
2. Wstęp może ulec ograniczeniu z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną, obowiązujące
przepisy prawne i wytyczne odpowiednich organów lub władz (w szczególności Głównego
Inspektoratu Sanitarnego).
3. Odwiedzający może uczestniczyć w targach wyłącznie wówczas, gdy spełnia poniższe
warunki:
a) nie przebywa na kwarantannie, w izolacji albo pod nadzorem epidemiologicznym;
b) nie stwierdzono u niego ani u osób w jego otoczeniu covid-19, objawów chorobowych
charakterystycznych dla covid-19, w szczególności takich objawów jak: temperatura
równa lub przekraczająca 38 stopni, kaszel, problemy z oddychaniem, utrata węchu i
smaku, zapalenie spojówek, bóle mięśni;
c) w ciągu ostatnich 14 dni nie przebywał/a w kraju ogłoszonym przez WHO lub GIS jako
kraj podwyższonego ryzyka zarażeniem wirusem SARS-CoV-2;
d) w ciągu ostatnich 14 dni nie miała/miał kontaktu z osobą z osobami z obszarów
zagrożonych;
e) w ciągu ostatnich 14 dni nie miała/miał kontaktu z osobami zarażonymi wirusem SARSCoV-19 (COVID 19);
f) według swojej najlepszej wiedzy, w ciągu ostatnich 14 dni nie miał/miała kontaktu z
osobami, w stosunku do których pozytywnie zachodzi którakolwiek z okoliczności
wskazanych w pkt. a-e powyżej.
4. Aktualne zasady wstępu na Targi ogłaszane są przez Organizatora na Stronie Internetowej
Organizatora oraz w social mediach (Facebook Ekocuda.com i Instagram @ekocuda).
Obejmują m.in. informacje o aktualnych Dniach i Godzinach Targowych, sposobie
zgłoszenia udziału w Targach – jeżeli takie są wymagane, dokumentach upoważniających
do udziału w Targach i do wejścia do Obiektu Targowego i Przestrzeni Targowej oraz formie
tych dokumentów.
§3
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Odwiedzający mogą przebywać w Przestrzeni Targowej i na terenie Obiektu Targowego
tylko w Godzinach Targowych, pod warunkiem przestrzegania Regulaminu oraz
dostosowania się do procedur bezpieczeństwa, zgodnych z aktualnie obowiązującymi
wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), które obejmują w szczególności:
a) obowiązek zapewnienia przez Odwiedzającego we własnym zakresie oraz noszenia
maseczki zakrywającej usta i nos;
b) obowiązek zachowania dystansu społecznego 1,5 m;
c) obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem na targi lub noszenie rękawiczek podczas
przebywania w Obiekcie Targowym, w tym w Przestrzeni Targowej;
d) obowiązek stosowania się do komunikatów ogłaszanych przez Organizatora na terenie
targów dotyczących procedur bezpieczeństwa.
W razie nieprzestrzegania Regulaminu, w tym obowiązków i procedur wymienionych w
ust. 1 niniejszego paragrafu, Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) odmowy wpuszczenia takich osób na teren Obiektu Targowego, w na teren Przestrzeni
Targowej, w szczególności osób, które odmówią wypełnienia obowiązków i procedur
bezpieczeństwa lub co do których w toku zastosowania tych procedur zaistnieje
prawdopodobieństwo zakażenia (np. koronawirusem);
b) natychmiastowego wyprowadzenia Odwiedzającego z Przestrzeni Targowej i Obiektu
Targowego oraz uniemożliwienia mu ponownego wstępu, a w uzasadnionych
przypadkach wezwania odpowiednich służb, jeśli Odwiedzający nie będzie stosował się
do procedur bezpieczeństwa.
Fotografowanie, filmowanie oraz wykonywanie rysunków pojedynczych stoisk i
eksponatów w celach komercyjnych wymaga uprzedniej zgody Wystawcy. Jeżeli
powyższe czynności są wykonywane bez uzyskania takiej zgody lub mogą powodować
zakłócenie w organizacji i przebiegu Targów, Organizator ma prawo podjąć konieczne
czynności w celu ich wstrzymania.
Zabronione jest prowadzenie przez Odwiedzających, jakichkolwiek działań komercyjnych,
akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych a także agitacyjnych oraz zbiórek
pieniężnych nieuzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z
obowiązującymi przepisami prawa.
Na terenie Targów obowiązuje bezwzględny zakaz:
a) wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych
substancji chemicznych a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe,
uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;
b) wnoszenia i spożywania alkoholu;
c) zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania);
d) wprowadzania zwierząt, a także pojazdów, rowerów, hulajnóg, deskorolek itp., chyba
że uprzednio Organizator w danym konkretnym przypadku wyraził na to zgodę albo jest
to dopuszczone przez określone przepisy szczególne w szczególności, gdy dotyczy psa
przewodnika, psa asystenta osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem okazania
certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu
wymaganych szczepień weterynaryjnych; w tym przypadku konieczne jest wyposażenie
psa w uprząż oraz inne niezbędne środki zapewniające bezpieczeństwo pozostałym
Odwiedzającym. Właściciel psa ponosi na zasadzie ryzyka odpowiedzialność za psa i
wyrządzone przez niego szkody w mieniu i na osobie;
e) palenia wyrobów tytoniowych w Obiekcie Targowym, w tym w Przestrzeni Targowej;
f) zanieczyszczanie terenu targów odpadami wygenerowanymi przez siebie (opakowania
po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.);
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g) niszczenia infrastruktury (np. oklejanie ścian, posadzek ulotkami reklamowymi) oraz
roślinności na terenie Obiektu Targowego, w tym w Przestrzeni Targowej (oraz w
innych miejsc, za które odpowiedzialność ponosi Organizator);
6. Osoby będące w stanie odurzenia narkotykowego lub upojenia alkoholowego albo
próbujące wnieść alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą
wpuszczane na teren Obiektu Targowego, w tym do Przestrzeni Targowej lub niezwłocznie
wydalane.
7. W razie nieprzestrzegania zakazów wymienionych w ust. 5 Organizator zastrzega sobie
prawo podjęcia stosownych, prawnie dopuszczalnych działań, uniemożliwienia
ponownego wstępu do Obiektu Targowego lub do Przestrzeni Targowej, a w
uzasadnionych przypadkach wezwania Policji.
8. Zabronione jest pozostawianie bez opieki wszelkich przedmiotów, w tym bagażu lub
innego mienia.
9. Wszelkie rzeczy, w tym substancje określone w ust. 5 lit. a) niniejszego paragrafu
pozostawione bez opieki na terenie Obiektu Targowego, w tym Przestrzeni Targowej mogą
ze względów bezpieczeństwa być usunięte lub zniszczone przez Organizatora, Gospodarza
albo specjalistyczne służby na koszt osoby pozostawiającej te przedmioty lub substancje.
Organizator nie ponosił z tego tytułu odpowiedzialności. Jeżeli z tego powodu konieczny
będzie udział straży pożarnej, jednostki policji lub innych wyspecjalizowanych jednostek,
czy też konieczność przeprowadzenia ewakuacji lub innych działań, to ich kosztami
zostaną obciążone osoby, które pozostawiły rzeczone substancje lub przedmioty bez
opieki.
10. Odwiedzający są zobowiązani do:
a) zapoznania się przed wejściem na teren Obiektu Targowego i Przestrzeni Targowej z
drogami ewakuacyjnymi oraz oznaczeniami związanymi z bezpieczeństwem p-poż,
niniejszym Regulaminem, w tym Regulaminem Stadionu.
b) respektowania oznaczeń ciągów komunikacyjnych oraz stref wydzielonych z ruchu
podlegających ochronie przeciwpożarowej;
c) przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, które obowiązują w strefie ruchu na
terenie Obiektu Targowego i przynależnych do niego parkingów;
d) wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez przedstawicieli i służby
Organizatora, w szczególności dotyczących kwestii organizacyjnych i bezpieczeństwa,
w tym konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób
przebywających na terenie Targów np. nakazujących usunięcie własnych przedmiotów
z ciągu komunikacyjnego, dotyczących ewakuacji osób z terenu targów, itp.;
e) wykonywania poleceń funkcjonariuszy Straży Pożarnej i innych wyspecjalizowanych
służb podczas prowadzonych interwencji, w tym ewakuacji lub akcji ratowniczych.
11. Dzieci mogą przebywać w miejscu wydarzenia tylko pod opieką osób dorosłych (rodziców
lub prawnych opiekunów).
§4
1.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Targów, skrócenia albo przełożenia terminu
Targów oraz Dni Targowych, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej:
www.ekocuda.com.
W przypadku udostępnienia Odwiedzającym szatni, obowiązuje zakaz przekazywania do
szatni wraz z odzieżą rzeczy innych niż odzież (biżuteria, sprzęt fotograficzny, pieniądze,
torebki, itp.). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za takie rzeczy przekazane wbrew
w/w zakazowi lub znajdujące się w oddanej na przechowanie odzieży. Szatnia jest odpłatna
według stawek ustalonych przez Gospodarza.
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Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (np. bagaż) pozostawione bez opieki
na terenie Targów. Odwiedzającym nie przysługują żadne roszczenia z tytułu usunięcia lub
zniszczenia przez Organizatora, Gospodarza lub powołane do tego służby przedmiotów
pozostawionych bez opieki, ze względu na podejrzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa
osób lub mienia lub potraktowanych jako porzuconych.
Organizator nie jest stroną jakichkolwiek umów, w tym, umów sprzedaży lub innych umów
zawieranych podczas Targów przez Odwiedzających. Organizator nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialności za Produkty lub za należyte wykonanie Umowy zawartej
podczas Targów przez Odwiedzającego z Wystawcą lub inną osobą, w szczególności
Organizator nie gwarantuje żadnych właściwości Produktu, w tym ich jakości, działania,
składu lub bezpieczeństwa.
Odwiedzający ponosi odpowiedzialność za spowodowane lub wyrządzone przez siebie lub
osoby, za które odpowiada, szkody w Obiekcie Targowym, w tym w Przestrzeni Targowej,
jak również inne szkody wyrządzone na terenie Obiektu Targowego, w tym w Przestrzeni
Targowej na osobie lub w mieniu innego Odwiedzającego, Wystawcy, Organizatora lub
Gospodarza lub ich przedstawicieli. O wystąpieniu szkody w mieniu lub na osobie
Odwiedzającego winien on niezwłocznie powiadomić Organizatora, co zostanie
potwierdzone stosownym protokołem.
Za bezpieczeństwo, działania i zaniechania dzieci i osób do lat 18 przebywających na
terenie Obiektu Targowego, w tym Przestrzeni Targowej, odpowiadają ich rodzice lub
prawni opiekunowie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu, które zostało wniesione
przez Odwiedzających do Obiektu Targowego, w tym na teren Przestrzeni Targowej, jak
też za szkody na osobie, chyba, że szkody te zostały wyrządzone z winy umyślnej
Organizatora.
W żadnym wypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane
siłą wyższą. Za siłę wyższą uważane będą w szczególności zdarzenia:
a) o charakterze zewnętrznym, mające źródło poza przedsiębiorstwem Organizatora, na
które nie miał on wpływu,
b) niemożliwe do przewidzenia, nawet przy zachowaniu należytej staranności a także o
małym stopniu prawdopodobieństwa zaistnienia takiego zdarzenia w określonej sytuacji
przy obiektywnej ocenie wydarzeń,
c) niemożliwe do zapobieżenia, nawet przy wykorzystaniu dostępnych środków (urządzeń
technicznych).
W szczególności obejmuje to takie zdarzenia jak: wojna, zamieszki wewnętrzne, akty
terroru, epidemia, zarażenie covid-19 lub inną chorobą, skutki wynikające z
nadzwyczajnego działania sił przyrody jak powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne klęski
żywiołowe; działanie władz państwowych i wydane przez nich akty prawne lub wytyczne
czy zalecenia, przerwy lub zmiany w dostawie energii lub jakichkolwiek innych mediów.
Ze względu na występujący stan zagrożenia epidemiologicznego Odwiedzający na własne
ryzyko bierze udział w Targach, w szczególności przyjmuje na siebie wyłączne ryzyko
zarażenia się covid-19 lub jego odmianą (mutacją) podczas udziału w Targach. Organizator
nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
§5

1.
2.

Regulamin obowiązuje od 14 listopada 2022 roku
Wszelkie zmiany Regulaminu i jego tekst jednolity będą ogłaszane na stronie internetowej
Organizatora pod adresem www.ekocuda.com.
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