
REGULAMIN DLA ODWIEDZAJĄCYCH TARGI WĘDKARSKIE EVOLUTION 

w dniach 14-15 stycznia 2023r. 

 

 

Podstawowe pojęcia: 

 

„Regulamin” – pod pojęciem „Regulamin” rozumiemy „Regulamin dla Odwiedzających Targi 

Wędkarskie EVOLUTION organizowane w dniach 14-15 stycznia 2023r. w Hali Sportowej ICDS w 

Łomiankach; ul. Staszica 2; 05-092 Łomianki”. 

 

„Organizator” – pod pojęciem „Organizator” rozumiemy firmę GROMBIK Team Daniel Grombik 

zarejestrowaną w Pęcław 40a/2; 67-221 Białołęka, która jest jedynym organizatorem Targów 

Wędkarskich EVOLUTION, które zostaną zorganizowane w dniach 14-15 stycznia 2023r. 

w Hali Sportowej ICDS w Łomiankach; ul. Staszica 2; 05-092 Łomianki. 

 

„Targi” – pod pojęciem „Targi” rozumiemy Targi Wędkarskie EVOLUTION, które zostaną 

zorganizowane w dniach 14-15 stycznia 2023r. w Hali Sportowej ICDS w Łomiankach; ul. Staszica 2; 

05-092 Łomianki. 

 

„Obiekt targowy” – pod pojęciem „Obiekt targowy” rozumiemy Halę Sportową ICDS, zlokalizowaną na 

ul. Staszica 2; 05-092 Łomianki, na której w dniach 14-15 stycznia 2023r. zostaną zorganizowane Targi 

Wędkarskie EVOLUTION. 

 

„Odwiedzjący” – pod pojęciem „Odwiedzający” rozumiemy każdą osobę prawną lub fizyczną,  

uprawnioną do wejścia oraz przebywania na terenie Obiektu targowego w czasie trwania Targów 

Wędkarskich EVOLUTION, które zostaną zorganizowane w dniach 14-15 stycznia 2023r. w Hali 

Sportowej ICDS w Łomiankach; ul. Staszica 2; 

 

„Wystawca” – pod pojęciem „Wystawca” rozumiemy każdą osobę prawną lub fizyczną, uprawnioną 

przez Organizatora do prezentowania swojej oferty podczas Targów Wędkarskich EVOLUTION 

w dniach 14-15 stycznia 2023r. w Hali Sportowej ICDS w Łomiankach; ul. Staszica 2; 05-092 

Łomianki.  

 

„Bilet wstępu” – pod pojęciem „Bilet wstępu” rozumiemy dokument potwierdzający uprawnione wejście 

na Targi Wędkarskie EVOLUTION potwierdzający uiszczoną opłatę z tytułu wejścia na Targi w formie 

wydruku biletu – bilety zakupione przez platformę sprzedażową biletów online „PanBilet” lub paragon 

fiskalny potwierdzający dokonanie płatności w jednej z kas biletowych Obiektu targowego.  
 

Opaska identyfikacyjna targów – opaska PVA wydawana przy zakupie biletu i przed wejściem na 

teren Obiektu targowego, która po założeniu na nadgarstek upoważniająca do wejścia i do poruszania 

się po terenie Obiektu targowego w czasie trwania Targów Wędkarskich EVOLUTION.  

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1.1.Organizatorem targów wędkarskich EVOLUTION jest firma GROMBIK Team Daniel Grombik 

zarejestrowana w Pęcław 40a/2; 67-221 Białołęka. 

 

1.2. Targi EVOLUTION organizowane są w dniach 14-15 stycznia 2023r. w Hali Sportowej ICDS  

w Łomiankach; ul. Staszica 2; 

 

1.3. Niniejszy regulamin zwany w dalszej części „Regulaminem” określa wszystkie zasady i warunki 

uczestnictwa Odwiedzających w Targach Wędkarskich „EVOLUTION” organizowanych w dniach 14-15 

stycznia 2023r. w Hali Sportowej ICDS w Łomiankach; ul. Staszica 2; 

 



1.4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora - GROMBIK Team Daniel Grombik, Pęcław 

40a/2, 67-221 Białołęka, opublikowany na oficjalnej stronie targów www.targirekodzielawedkarskiego.pl 

oraz w kasach biletowych na Hali ICDS, ul. Staszica 2, Łomianki w czasie trwania targów. 

 

1.5 Zakup Biletu wstępu oraz wejście Odwiedzającego na teren Obiektu Targowego w czasie trwania 

Targów Wędkarskich EVOLUTION jest równoznaczny z akceptacją przez Odwiedzjącego w całości 

„Regulaminu dla Odwiedzających Targi EVOLUTION” oraz wszystkich postanowień w nim zawartych. 

 

1.6. Wszyscy Odwiedzający Targi są zobowiązani do: 

a) przestrzegania wszystkich Regulaminów obowiązujących na Hali Sportowej ICDS w Łomiankach,  

ul Staszica 2, 05-092 Łomianki; 

b)przestrzegania przepisów BHP i P.poż. obowiązujących w Hali Sportowej ICDS; 

c) przestrzeganie reżimu sanitarnego jeśli będzie on wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, 

stosowania się do wszystkich obostrzeń, wytycznych i zaleceń w tym zakresie wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa, wszystkich zaleceń i wytycznych Organizatora oraz ustalonych na 

terenie Hali Sportowej ICDS. 

 

1.7. Pozostałe kwestie nie ujęte w Regulaminie regulują przepisy zawarte w „Kodeksie postępowania 

cywilnego”. 

 

2. ZASADY I WARUNKI WSTĘPU DLA ODWIEDZAJĄCYCH NA TEREN OBIEKTU TARGOWEGO.  

2.1. Warunkiem udziału Odwiedzających w Targach Wędkarskich EVOLUTION jest wcześniejsze 

zakupienie, posiadanie oraz okazanie ważnego „Biletu wstępu”, uprawniającego jedną osobę do 

jednorazowego (jednodniowego) wstępu na teren Obiektu targowego w godzinach wyznaczonych przez 

Organizatora. 

 

2.2. Jeden zakupiony bilet wstępu uprawnia wyłącznie jednego Odwiedzającego (czyli jedną osobę) do 

jednodniowego wejścia na teren Obiektu targowego w godzinach do tego wyznaczonych przez 

Organizatora. 

 

2.3. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące aktualnej ceny, sposobu i warunku zakupu biletów 

Organizator umieścił na stronie www Targów (www.targirekodzielawedkarskiego.pl) oraz na stronie 

Facebook Targów. 

 

2.4. Warunkiem wstępu Odwiedzających na teren Obiektu targowego jest wcześniejsze zakupienie 

„Biletu wstępu” i posiadanie wydanej przy zakupie biletu „Opaski identyfikacyjnej targów”. Każdy 

Odwiedzający Targi zobowiązany jest do założenia i noszenia w widocznym miejscu, na dowolnym 

nadgarstku „Opaski identyfikacyjnej targów”. Opaska musi być założona i widoczna przez cały czas 

przebywania na terenie Obiektu targowego i może być zerwana dopiero po jego trwałym opuszczeniu. 

Wszyscy Odwiedzający posiadający uszkodzone lub zerwane „Opaski identyfikacyjne targów” nie będą 

wpuszczani na teren Obiektu targowego i będą z niego usuwani. 

 

2.5. W przypadku zagubienia, zerwania lub uszkodzenia Opaski identyfikacyjnej targów przez 

Odwiedzającego, Odwiedzający przed wejściem na Teren obiektu targowego będzie zobowiązany do 

ponownego zakupu biletu i pobrania kolejnej, nowej, nieuszkodzonej Opaski identyfikacyjnej targów.  

 

2.6. „Opaski identyfikacyjne targów” będą wydawane Odwiedzającym w dwóch możliwych wariantach: 

- Odwiedzający, którzy będą dokonywać zakupu biletu w kasie biletowej na terenie Obiektu targowego 

w czasie trwania Targów, otrzymają „Opaskę identyfikacyjną targów” od razu w kasie biletowej w 

momencie zakupu biletu. 

- Odwiedzający, którzy dokonają zakupu biletów online za pomocą wskazanej przez Organizatora 

platformy internetowej „Pan Bilet”, otrzymają „Opaskę identyfikacyjną targów” po okazaniu 

zakupionego/ważnego biletu w wyznaczonym specjalnie do tego, odrębnym stanowisku biletowym. 

 

http://www.targirekodzielawedkarskiego.pl/
http://www.targirekodzielawedkarskiego.pl/


2.7. Zakup jednego biletu wstępu na Targi upoważnia do wstępu na teren Obiektu targowego, wyłącznie 

jednej osoby i do wydania wyłącznie jednej „Opaski identyfikacyjnej targów”.  

2.8. Wstęp na teren Obiektu targowego dzieci do lat 6-ciu jest możliwy wyłącznie pod opieką i stałym 

nadzorem prawnego opiekuna lub osoby dorosłej. Organizator kategorycznie zabrania wstępu na teren 

Obiektu targowego dzieci do lat 6-ciu bez opieki i nadzoru osoby dorosłej. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek uchybień w tym względzie, Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia takich 

dzieci na teren Obiektu targowego, bez prawa jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora z tego tytułu. 

2.9. Dzieci do lat 6-ciu są zwolnione z obowiązku zakupu biletów (wstęp za darmo). Organizator 

zastrzega sobie prawo do zakwestionowania wieku takich dzieci podawanego przez rodziców  

i nałożenia obowiązku zakupu dla niego biletu. 

2.10. Wstęp na teren Obiektu targowego dzieci do lat 14-stu jest możliwy wyłącznie pod opieką i stałym 

nadzorem prawnego opiekuna lub osoby dorosłej. Organizator kategorycznie zabrania wstępu na teren 

Obiektu targowego dzieci do lat 14-stu bez opieki i nadzoru osoby dorosłej. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek uchybień w tym względzie, Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia takich 

dzieci na teren Obiektu targowego oraz ich usunięcia z terenu Obiektu targowego, bez prawa 

jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora z tego tytułu.  

2.11. Zakup oraz wejście Odwiedzającego na teren Obiektu targowego jest równoznaczny  

z jednoczesnym wyrażeniem zgody Odwiedzającego, na dowolne utrwalanie i dowolne 

wykorzystywanie jego wizerunku przez Organizatora, Patronów medialnych targów, wszystkie ekipy 

fotograficzne/filmowe współpracujące z Organizatorem, wszystkie osoby upoważnione przez 

Organizatora i posiadające zgodę od Organizatora. Odwiedzający jednocześnie wyraża zgodę, na 

przetwarzanie przez GROMBIK Team Daniel Grombik swojego wizerunku. Zgoda obejmuje 

nieograniczone w czasie, nieograniczone co do terytorium oraz nieodpłatne, wielokrotne 

rozpowszechnianie przez GROMBIK Team Daniel Grombik wizerunku Odwiedzającego, zawartego na 

zdjęciach, filmach uwiecznionych przez Organizatora i Patronów medialnych w czasie trwania targów,. 

Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego udostępniania wizerunku Odwiedzającego,  

w szczególności do zamieszczania na stronie internetowej www, na Facebooku, Instagramie, TikToku 

oraz kanałach YouTube Organizatora i Patronów Medialnych, Partnerów, innych osób upoważnionych 

przez Organizatora i posiadających zgodę od Organizatora do robienia i udostępniania relacji z Targów 

przez – w tym YouTube-rów, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Odwiedzającego. 

2.12. Wykonywanie, nagrywanie oraz publiczne rozpowszechnianie materiałów reklamowych, fotorelacji 

i relacji z Targów poza wymaga wcześniej zgody Organizatora. Wszystkie zapytania/wnioski dotyczące 

uzyskania takiej zgody od Organizatora muszą być wcześniej zgłoszone przez osoby i podmioty 

zainteresowane w nieprzekraczalnym terminie do 13.01.2023r. drogą mailową na skrzynkę pocztową 

Organizatora grombikteam@gmail.com.  

2.13. Zakup Biletu wstępu oraz wejście Odwiedzającego na teren Obiektu Targowego jest 

równoznaczny z akceptacją przez Odwiedzjącego w całości „Regulaminu dla Odwiedzających Targi 

EVOLUTION” oraz wszystkich postanowień w nim zawartych. 

3. ORGANIZACJA TARGÓW I PRZEPISY PORZĄDKOWE. 

3.1. Organizator zobowiązuje wszystkich Odwiedzających Targi do: 

a) przestrzegania wszystkich Regulaminów obowiązujących na Hali Sportowej ICDS w Łomiankach, 

ul Staszica 2, 05-092 Łomianki; 

b) przestrzegania przepisów BHP i P.poż. obowiązujących w Hali Sportowej ICDS; 

c) przestrzeganie reżimu sanitarnego jeśli będzie on wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, 

stosowania się do wszystkich obostrzeń, wytycznych i zaleceń w tym zakresie wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa, wszystkich zaleceń i wytycznych Organizatora oraz ustalonych na 

terenie Hali Sportowej ICDS. 

3.2. Godziny otwarcia targów dla Odwiedzających: 

- 14 stycznia 2023r. w godz. 09.00-18.00 

mailto:grombikteam@gmail.com


- 15 stycznia 2023r. w godz. 09.00-17.00  

3.3. Organizator kategorycznie zabrania Odwiedzającemu prowadzenia jakichkolwiek działań 

komercyjnych, akwizycyjnych, promocyjnych, sprzedażowych, reklamowych, agitacyjnych oraz zbiórek 

pieniężnych na terenie Obiektu targowego. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń przez 

Odwiedzającego w tym względzie, Organizator zastrzega sobie prawo trwałego usunięcia 

Odwiedzającego z terenu Obiektu targowego, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń Odwiedzającego 

wobec Organizatora. 

3.4. Zgodnie z Regulaminem Hali ICDS na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania 

alkoholu. Organizator kategorycznie zabrania wnoszenia oraz spożywania na terenie targów alkoholu 

przez Odwiedzających. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń w tym względzie, 

Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Odwiedzającego z terenu targów na koszt 

Odwiedzającego, obciążenia wszystkimi dodatkowymi kosztami powstałymi w wyniku zaistniałego 

zdarzenia, obciążenia kosztami poniesionych strat i uszkodzeń, wszystkimi kosztami interwencji  

i ewentualnego postępowania. 

3.5. Organizator kategorycznie zabrania wnoszenia oraz zażywania narkotyków, dopalaczy i innych 

środków odurzających na terenie obiektu targowego przez Odwiedzających. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek naruszeń w tym względzie, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Odwiedzającego 

z terenu targów na koszt Odwiedzającego, obciążenia wszystkimi dodatkowymi kosztami powstałymi  

w wyniku zaistniałego zdarzenia, obciążenia kosztami poniesionych strat i uszkodzeń, wszystkimi 

kosztami interwencji i ewentualnego postępowania. 

3.6. Zabrania się wnoszenia przez Odwiedzających na teren Targów broni, materiałów wybuchowych, 

narzędzi, ciężkiego sprzętu, ostrych przedmiotów, innych urządzeń oraz przedmiotów, których używanie 

może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenie obiektu targowego. W przypadku 

stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń w tym względzie, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia 

Odwiedzającego z terenu targów na koszt Odwiedzającego, obciążenia wszystkimi dodatkowymi 

kosztami powstałymi w wyniku zaistniałego zdarzenia, obciążenia kosztami poniesionych strat  

i uszkodzeń, wszystkimi kosztami interwencji i ewentualnego postępowania. 

3.7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Odwiedzającego, za jego mienie 

porzucone, zagubione, za żadne szkody spowodowane kradzieżą lub za szkody wyrządzone 

Odwiedzającemu przez innych Odwiedzających i osoby trzecie.  

 

3.8. Organizator zobowiązuje Odwiedzającego do ścisłego dostosowania się do wszystkich 

postanowień, zaleceń i poleceń wydawanych przez Organizatora, personel pomocniczy Organizatora, 

personel zarządzający Halą ICDS, pracowników Ochrony fizycznej oraz Ratownika medycznego 

świadczących usługi organizacji i zabezpieczenia Targów na rzecz Organizatora.  

 

3.9. Za zabezpieczenie obiektu targowego przez cały czas trwania targów odpowiada Organizator, 

służby Organizatora oraz zarządca obiektu targowego (Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe w 

Łomiankach).  

 

4. REKLAMACJE I ROSZCZENIA  

4.1. Wszelkie reklamacje i roszczenia Odwiedzającego wynikające z udziału w Targach winny być 

zgłaszane w formie pisemnej lub drogą mailową na skrzynkę pocztową Organizatora  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2023r. do godz. 18.00. Po upływie tego terminu żadne 

reklamacje i roszczenia Odwiedzającego wobec Organizatora nie będą uwzględniane.  

 

4.2. Wszelkie porozumienia pomiędzy Odwiedzającym a Organizatorem oraz wszelkie decyzje z nich 

wynikające, jak i oświadczenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

5. DANE OSOBOWE. 

5.1. Administratorem danych osobowych Odwiedzającego Targi jest firma GROMBIK Team Daniel 

Grombik zarejestrowana w Pęcław 40a/2; 67-221 Białołęka. Dane osobowe Odwiedzającego są 



pozyskiwane bezpośrednio od samego Odwiedzającego, Wystawców oraz osób upoważnionych do 

reprezentowania Odwiedzającego, firmy, instytucji.   

 

5.2. Administrator przetwarza dane osobowe Odwiedzającego zgodnie z Rozporządzeniem  

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych („UODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. 

 

5.3. Celem przetwarzania danych osobowych Odwiedzającego przez Administratora jest realizacja 

zamówienia biletów wstępu Odwiedzającego na Targi, realizacja płatności drogą elektroniczną 

związanej z zamówieniem, wygenerowanie oraz przesłanie drogą elektroniczną zamówionego biletu 

wstępu, udokumentowanie oraz rozliczenie udziału Odwiedzającego w Targach. 

 

5.4. Podanie danych osobowych Odwiedzającego nie jest obowiązkowe.  

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

6.1. Wszyscy Odwiedzający biorący udział w Targach organizowanych przez Organizatora, 

zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania wszystkich zapisów zawartych w treści niniejszego 

Regulaminu, do bezwzględnego przestrzegania wszystkich regulaminów i przepisów obowiązujących 

na terenie obiektu targowego – Hali Sportowej ICDS w Łomiankach, przestrzegania dodatkowych 

regulaminów poszczególnych imprez oraz regulaminów obowiązujących w obiekcie, w którym odbywają 

się Targi. Odwiedzający nieprzestrzegający postanowień niniejszego Regulaminu będą ponosić pełną 

odpowiedzialność prawną oraz finansową za wszelkie naruszenia w tym względzie, wszystkie 

wyrządzone szkody oraz wszelkie szkody poniesione przez Organizatora lub osoby trzecie.  

 

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Targów w dowolnym terminie w przypadku 

ogłoszenia przez Rząd RP zakazu organizowania spotkań, imprez i zgromadzeń w związku z zaistniałą 

sytuacją epidemiologiczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zaistniała sytuacją kryzysową lub inną, 

która będzie uniemożliwiała zorganizowanie Targów lub będzie ograniczała liczbę Odwiedzających i 

warunki ich udziału w Targach..  

 

 

 


