
 

  

 

 

 

REGULAMIN UDZIAŁU  WYSTAWCÓW Targowiska 

„Od rolnika do koszyka” w Świdnicy 
 

I. Zasady ogólne: 

 
1. Organizatorem Targowiska „Od rolnika do koszyka” w Świdnicy zwanego dalej Targowiskiem, jest 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. 

2. Miejscem organizacji Targowiska jest teren Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Świdnicy  przy  

ul. Wałbrzyskiej 25/27. 

3. Targowisko będzie się odbywało raz w miesiącu, w godzinach 9:00 – 12:00, w każdą pierwszą sobotę miesiąca 

od kwietnia do grudnia.  

4. Główną część Targowiska stanowi ekspozycja i sprzedaż produktów: od dolnośląskich rolników i producentów 

regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej żywności związanej z rolnictwem oraz twórców rękodzieła i innych. 

Wszystkie produkty powinny być wytworzone na terenie Dolnego Śląska.  

 

II. Warunki udziału:  

 

1. Wystawcami Targowiska będą dolnośląscy rolnicy i produceni regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej żywności 

związanej z rolnictwem oraz twórcy rękodzieła i innych produktów. 

2. Nabór Wystawców do udziału w 9 lub mniejszej ilości Targowiskach będzie możliwy wyłącznie na podstawie 

jednej wypełnionej przed rozpoczęciem pierwszego Targowiska karty zgłoszenia, której wzór udostępniony 

zostanie przez Organizatora.  

3. Warunkiem uczestnictwa w Targowisku jest podpisanie przez Wystawcę „Regulaminu udziału Wystawców” 

oraz „Regulaminu Targowiska”.  

4. Po podpisaniu akceptacji zgłoszenia Organizator prześle Wystawcy potwierdzenie udziału wraz  

z informacjami technicznymi na adres wskazany w karcie zgłoszenia . 

5. Każdy Wystawca jest zobowiązany do udziału w Targowisku w zadeklarowanych terminach.  

6. O rezygnacji z udziału w Targowisku należy każdorazowo powiadomić Organizatora w terminie 3 dni przed 

rozpoczęciem Targowiska na adres odrolnika@dodr.pl  lub telefonicznie (609 657 199). 

7. W przypadku niezgłoszonej w ciągu 3 dni przed Targowiskiem nieobecności, Wystawca traci możliwość 
udziału w pozostałych Targach. Organizator informuje Wystawcę o  tym fakcie poprzez e-mail wskazany  
w karcie uczestnictwa. W takiej sytuacji uruchamiany zostaje nabór na Wystawce w konkretnej branży.  

8. W przypadku rezygnacji któregokolwiek z Wystawców w uczestnictwie w Targowiskach,  jego miejsce zajmie 

kolejny Wystawca, który przekaże organizatorowi kartę zgłoszenia, a Wojewódzka Kapituła zaakceptuje 

zgłoszenie.  

9. Warunkiem udziału w Targowisku jest posiadanie przez Wystawcę statusu rolnika lub producenta 
zgłoszonych produktów, aktualnego certyfikatu produkcji ekologicznej (dotyczy producentów ekologicznych) 
oraz odpowiednich zezwoleń handlowych i epidemiologicznych, których kopię należy posiadać na czas 
prezentacji produktów podczas Targowiska do ewentualnej kontroli.  
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10. W celu niedopuszczenia do wprowadzenia do obrotu wyrobów zawierających alkohol pochodzący z produkcji 
nierejestrowanej, dot. także wina własnej produkcji, Organizator informuje, że Targowisko będzie 
monitorowane pod kątem legalności alkoholu przez Służby Celne. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzenia posiadania dokumentów wymienionych w pkt 9. 
12. Wystawca podczas Targowiska może sprzedawać wyłącznie własne produkty.  Łączenie  produktów                 

w przypadku rolniczego handlu detalicznego jest możliwe wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
13. Wystawca bierze pełną odpowiedzialność za swoje stoisko, wystawiane produkty i ich zgodność  

z obowiązującymi przepisami prawa. 
14. Wystawca może prowadzić sprzedaż wyłącznie  w miejscach wyznaczonych przez Organizatora. 
 

 
 

III. Kryteria oceny nowych Wystawców: 
 

1. W przypadku naboru Wystawców, o którym mowa w pkt. II Warunki udziału, pkt. 2. obowiązują określone 
zasady i punktacja decydująca o zakwalifikowaniu się Wystawcy na Targowisko. 

2. Wojewódzka Kapituła w konsultacji z Organizatorem dokonuje weryfikacji nadsyłanych zgłoszeń na 
podstawie poniższych kryteriów oraz przyznawanej wraz z nimi  punktacji. Są one następujące: 
 

1) Co najmniej 50 % surowca pochodzące z własnego gospodarstwa - 40 pkt 

2) Dokupione surowce pochodzące od dolnośląskich producentów – 30 pkt 

3) Producent wytwarza/produkuje żywność na obszarach wiejskich – 10 pkt 

4) Producent/gospodarstwo posiada certyfikaty – 10 pkt 

5) Producent jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, której koordynatorem jest  CDR 

O/Kraków lub Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie (SIR) – 10 pkt 

 

3. Punktacja wymieniona powyżej nie odnosi się do Wystawców, których 100% surowca pochodzi  

z własnego gospodarstwa. W takim przypadku Wystawca zakwalifikowany jest w pierwszej kolejności do 

udziału w Targowisku.  

4. Wystawca, który chce uczestniczyć w Targach musi uzyskać min. 50 pkt wg powyższych kryteriów. Jeśli nie 

posiada wystarczającej liczby punktów, jego zgłoszenie zostaje odrzucone.  

5. Liczba wystawców jest ograniczona do 30.  

6. Ostateczną listę Wystawców zatwierdza Organizator Targowiska. 

7. Wojewódzka Kapituła powołana zostanie przez Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z 

siedzibą we Wrocławiu. W skład Wojewódzkiej Kapituły wchodzą 3 osoby - przedstawiciele DODR. 

8. Posiedzenia Wojewódzkiej Kapituły odbywają się w zależności od potrzeb stacjonarnie lub zdalnie.  

 

 

IV. Zasady Ekspozycji produktów na stoiskach rozmieszczonych na terenie DODR: 

 
1. Lokalizację powierzchni handlowych oraz warunki techniczne określa Organizator. 

2. Organizator nie zapewnia stoiska wystawienniczego, a jedynie powierzchnię handlową na zorganizowanie 

stoiska wraz z uzgodnionymi elementami infrastruktury, w tym dostępem do zasilania w energię elektryczną, 

zabezpieczeniem sanitarnym i p/ppoż. oraz dozorem służb porządkowych. 



 

  

3. Dodatkowe wyposażenie stoiska Wystawcy zapewniają we własnym zakresie. 

4. Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia wyposażenia od Organizatora, po wcześniejszym zgłoszeniu        

i sprawdzeniu dostępności, zgodnie z Cennikiem Usług świadczonych przez DODR z dnia 22.03.2021 r. 

zgodnie z Ustawą z dnia 22.10.2004 o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z  2020 r. poz. 721.) 

5. Wystawca we własnym zakresie pobiera wypożyczony sprzęt z miejsca wskazanego przez Organizatora. 

6. Wystawca samodzielnie montuje i demontuje stoisko. 

7. Wystawca zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego wyposażenia w miejsce wskazane przez Organizatora 

w nienaruszonym stanie.  

 

V. Przepisy organizacyjne:  
 

1. W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego wszyscy uczestnicy Targowiska zobowiązani są do 

stosowania aktualnych zasad ogłoszonych przez Ministerstwo Zdrowia. 

2. Wystawca zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania obowiązujących na terenie obiektu przepisów 

montażowych, bhp i przeciwpożarowych w czasie przygotowywania ekspozycji, trwania Targowiska w tym 

zobowiązuje się do przygotowania ekspozycji w taki sposób, aby nie zagrażała życiu i zdrowiu zwiedzających 

oraz innych osób znajdujących się na terenie DODR, bądź w ich pobliżu. 

3. Wszelkie uszkodzenia mienia spowodowane przez Wystawcę będą usunięte na jego koszt i ponosi on za nie 

całkowitą odpowiedzialność. 

4. Obiekt jest udostępniony Wystawcom w celu montażu i demontażu stoisk: 

w terminach Targowiska w godz. 800-900 oraz 1200-1300. 

Montaż i demontaż stoiska musi nastąpić w danym dniu wyłącznie w godzinach wskazanych w pkt. V.4. 

5. Wystawcy w miarę dostępności miejsc parkingowych (około 15 miejsc) będą mieli możliwość zaparkowania 

na parkingu na terenie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Świdnicy, tuż przy targowisku. 

Pozostali Wystawcy będą mogli zaparkować pojazdy na pobliskim i oznakowanym (w dniu Targowiska) 

parkingu należącym do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej przy ul. Wałbrzyskiej 15 oraz na ogólnodostępnym i bezpłatnym parkingu przy 

Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego przy ul. Głowackiego w Świdnicy. 

6. Wystawca ma prawo do eksponowania i reklamowania swoich wyrobów i usług tylko na swoim stoisku. 

Działania promocyjne nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać działalności innych Wystawców oraz 

bezpiecznego poruszania się odwiedzających ani zakłócać ich spokoju. 

7. Po zakończeniu Targowiska Wystawca jest zobowiązany do uporządkowania stoiska i wywozu nieczystości. 

8. Wystawca zobowiązany jest do obecności na stoisku w czasie trwania Targowiska tj. godz.9:00 - 12:00. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za elementy zabudowy i produkty Wystawcy. 

10. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, gwałtownymi zjawiskami 

atmosferycznymi oraz innymi przyczynami niezależnymi od Organizatora, a także za pogorszenie się 

warunków na stoiskach, wynikające z niekorzystnych warunków atmosferycznych.  

11. Pozostawione po zakończeniu Targowiska bez akceptacji Organizatora jakiekolwiek elementy ekspozycji 

uważane są za mienie porzucone. 

12. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników w trakcie Targowiska obowiązuje całkowity zakaz poruszania się 

samochodami po obszarze wystawienniczym. Po zorganizowaniu stoiska Wystawca jest zobowiązany 

odprowadzić samochód na bezpłatny parking wskazany przez Organizatora, znajdujący się poza obszarem 

wystawienniczym.  



 

  

13. Organizator – Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian  

w niniejszym Regulaminie. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Targowiska bez podania przyczyny, a zgłoszonemu 

Wystawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia.     

15. Osoba do kontaktu – pracownik Dolnośląskiego Ośrodka doradztwa Rolniczego – koordynator Targowiska 

tel. 609 657 199. 

 
 
 
 
 
Oświadczam, że wszyscy Wystawcy akceptują regulamin udziału Targowisku  
 
 
 
Data i miejscowość  …………………………………………………………………       Podpis…………………………….. 


