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Załącznik nr1 
REGULAMIN TARGU ŚNIADANIOWEGO 

 
I   Zasady ogólne 

 
1. Na terenie Targu Śniadaniowego  obowiązuje zakaz wstępu osób wnoszących środki odurzające, napoje 
alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne 
niebezpieczne przedmioty lub narzędzia. 
2. Zakazuje się prowadzenia bez pisemnej autoryzacji Organizatora  ulotkowania, plakatowania, agitacji, działalności 
handlowej, promocyjnej lub innej działalności zarobkowej na terenie Targu Śniadaniowego w czasie jego trwania. 
3. Osoby obecne na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych organizatora i służb 
porządkowych. 
4. Odpowiedzialność za osoby małoletnie ponoszą ich opiekunowie bądź rodzice. 
5. Osoby wprowadzające psy na teren  powinny posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu tych zwierząt 
przeciwko wściekliźnie. Zabrania się wprowadzania na teren TŚ  dorosłych psów bez kagańca i smyczy. 
6. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy: 

 powiadomić Organizatora lub służby porządkowe Organizatora Imprezy;  
 powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. 

7. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez 
Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać 
utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz 
promocyjnych. 
8. Wszelkie prawa do nazwy, logo oraz programu Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. 
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie 
będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane 
za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki 
atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania 
wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów 
mających wpływ na wykonanie zobowiązań. 
10. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz przeciwpożarowe zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.  
11. Wjazd i postój samochodów Gości na terenie Targu Śniadaniowego jest możliwy wyłącznie w miejscach do tego 
przeznaczonych wskazanych przez Zarząd Dróg Miejskich. Wszelkie łamanie przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego 
znajduje swoje konsekwencje w taryfikatorze wykroczeń stosowanym i egzekwowanym przez Straż Miejską, Policję 
oraz inne organizacje do tego upoważnione.  
12.  Wszyscy kierowcy pojazdów mechanicznych zobowiązani są do: 
a) niezastawiania drogi przeciwpożarowej; 
b) nieparkowania na miejscach ograniczonych szarfami bezpieczeństwa;  
c) nienaruszania szarf bezpieczeństwa ustawionych przez organizatora; 
d) parkowania w wyznaczonych miejscach zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego.  
13. Niniejszy Regulamin jest dostępny: 

 na stronie internetowej Organizatora; 
 w punkcie informacyjnym na Terenie Imprezy. 

 
II  Zasady dotyczące Wystawców 

 
1. Warunkiem zostania Uczestnikiem - Wystawcą Targu Śniadaniowego jest:  

 wypełnienie, zaakceptowanie i odesłanie Organizatorowi podpisanej Umowy;  
 zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Targu Śniadaniowego (zał.nr1);  
 uiszczenie opłaty zadeklarowanej w Umowie, najpóźniej 7 dni roboczych przed edycją rozpoczynającą okres  

zadeklarowany w Umowie. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny. 
3. Wystawca na Targu Śniadaniowym ma obowiązek przestrzegania Regulaminu Targu Śniadaniowego. 
4. Wystawca jest zobowiązany do posiadania w trakcie trwania TŚ wydrukowanego potwierdzenia przelewu – opłaty 
targowej, a wszyscy pracownicy zobowiązani są do posiadania ważnej książeczki sanitarno-epidemiologicznej 
(dotyczy produktów spożywczych, potraw przygotowywanych na żywo oraz prowadzenia degustacji). 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za transakcje przeprowadzane przez Wystawców ani za ich 
prawidłowość w świetle prawa. 
6.  Po zakończeniu działalności stoiska Wystawca  zobowiązany jest do posprzątania odpadów w obrębie swojego 
stoiska i odniesienia ich do wyznaczonego przez Organizatora miejsca składowania odpadów.  
7. Działalność promocyjna związana z reklamą wizualną, informacją drukowaną, voucherami, zaproszeniami i innymi 
rodzajami promocji jest ograniczona w obrębie przydzielonego miejsca. Zabrania się stosowania reklam, potykaczy 
oraz plansz informacyjnych na drogach komunikacyjnych, a także w miejscach wspólnych (jadalnie, toalety, wejścia 
i wyjścia z terenu targu). 
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8. Wszelkie zmiany pod kątem rodzaju i ilości oferty oraz cen zgłoszonych produktów i zaakceptowanych 
przez Organizatora bezwzględnie muszą zostać zgłoszone wcześniej i otrzymać akceptację przedstawiciela 
Organizatora pod rygorem wycofania produktu bądź obniżenia ceny do wcześniej zgłoszonej. 
9. Wystawcy organizują swoje stanowiska w miejscu wyznaczonym przez Organizatora, z prawem do zajęcia 
powierzchni wykazanej w Umowie, a także z zadeklarowanym doprowadzeniem prądu i ewentualnym wynajętym 
stołem. 
10. Zabrania się zabierania stołów i krzeseł z jadalni i innych części TŚ bez zgody Organizatora. 
11. W przypadku stoisk umieszczonych wewnątrz budynku nie zezwala się na używanie sprzętów wykorzystujących 
instalację gazową. 
12. Personel Wystawcy jest zobowiązany do noszenia fartuchów dostarczonych przez Organizatora bądź posiadania 
swoich własnych fartuchów kucharskich. 
13. Wjazd i postój samochodów Wystawców na terenie Targu Śniadaniowego jest możliwy wyłącznie na czas 
zaopatrzenia i tylko poza godzinami otwarcia TŚ.  Godziny logistyki porannej i zamknięcia targu podawane są 
w cotygodniowym mailu poprzedzającym targ. 
14. Wjeżdżający na teren Targu Śniadaniowego zobowiązani są do umieszczenia kartki za szybą z telefonem 
do kierowcy i nazwą firmy.  Zabrania się wjazdu poza wyznaczone drogi, w szczególności wjazdu na tereny zielone 
i krzewy.  W przypadku  pozostawienia kolein, połamania krzewów, infrastruktury  lub innych zniszczeń kierowca 
lub firma, do której należy pojazd obciążone będą kosztami rekultywacji terenu/naprawy poniesionych zniszczeń. 
15. Wystawca we własnym zakresie przygotowuje miejsce ekspozycji sprzedawanych produktów, a także same 
produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami z ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
(Dz. U. z 2006r., nr 171, poz. 1225 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie każdy podmiot zobowiązany jest 
do realizacji programu i procedur dotyczących bezpieczeństwa żywności w oparciu o zasady wynikające 
z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny 
środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1), a w tym: 
 dbać o wzorowy stan sanitarno-higieniczny urządzeń, sprzętu oraz stanowiska pracy; 
 zapewnić prawidłowe warunki przechowywania środków spożywczych, zabezpieczyć przed zewnętrznymi 

czynnikami atmosferycznymi (deszcz, nasłonecznienie itp.), aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia; 
 zapewnić właściwą jakość zdrowotną środków spożywczych; 
 zapewnić właściwą higienę personelu; 
 zapewnić prawidłowe pojemniki na odpady stałe; 
 zadbać, by wszelkie produkty sprzedawane (przetwory) przetworzone posiadały etykietę z informacją 

o produkcie. 
III Ubezpieczenia 

 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie 
trwania Targu Śniadaniowego. 
2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi 
przyczynami losowymi. 

 
IV Postanowienia końcowe 

 
1. Ilość miejsc ekspozycyjnych jest ograniczona. 
2. W przypadku niestosowania się Wystawcy do postanowień Regulaminu i deklaracji wynikających z wypełnionej 
i podpisanej przez Wystawcę Umowy Organizator zastrzega sobie prawo do wyciągnięcia konsekwencji w trakcie 
trwania Targu Śniadaniowego (z odmową uczestnictwa włącznie). 
3. Egzekwowanie postanowień regulaminu powierza się Organizatorowi, służbom porządkowym oraz Policji i Straży 
Miejskiej. 
 
 

 
Organizator: 

 Targ Śniadaniowy Polska Sp. z o.o.  
Al. Wojska Polskiego 4, 01-524 Warszawa  

e-mail: kontakt@targsniadaniowy.pl   
tel.: 508 121 891 

NIP: 525-265-68-14 
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