Regulamin Uczestnictwa dla odwiedzających biorących udział w
Mega Dolnośląskich Targach Ślubnych we Wrocławiu.
Organizowanych w Klubie Biznesowym Stadionu Wrocław przy Al. Śląskiej 1
dnia 29.09.2019r. w godzinach 10:00 – 17:00
zwanych dalej Targami.

1. Organizatorem Mega Dolnośląskich Targów Ślubnych jest firma Trzebniak Team
Lilianna Trzebniak, zwana dalej „Organizatorem”
2. Wstęp na teren Mega Dolnośląskich Targów Ślubnych jest odpłatny i możliwy wyłącznie za
okazaniem ważnego biletu wstępu zakupionego on-lin lub w kasie na miejscu podczas
trwania imprezy, cennik biletów jak również sposób zakupu on-line dostępny jest w kasie
oraz na stronie internetowej www.targislubne.org
3. Organizator ma prawo w każdej chwili zażądać od zwiedzającego okazania sprzedanego
biletu.
4. Zwiedzający w każdej chwili ma prawo opuścić teren imprezy z prawem do powrotu na
podstawie otrzymanej pieczątki na rękę którą można otrzymać przy wyjściu.
5. Organizator ma prawo do usunięcia w trybie natychmiastowym osoby, które działają na jego
szkodę lub ich działalność nie jest zgodna ze strategią marketingową Organizatora.
6. Osoby nietrzeźwe lub pod wpływem narkotyków lub środków odurzających nie będą
wpuszczone na teren imprezy.
7. Podczas zwiedzania Targów należy stosować się do uwag i zaleceń Organizatora imprezy lub
jego pracowników.
8. Zwiedzający Mega Dolnośląskie Targi Ślubne wyrażają zgodę na rejestrowanie przez
Organizatora swojego wizerunku i bezpłatną jego publikację.
9. Zwiedzający Mega Dolnośląskie Targi Ślubne narażeni są na zwiększony poziom hałasu
generowany przez prezentujące się na Targach Zespoły Muzyczne.
10. Organizator, ani jego pracownicy czy podwykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za
jakiekolwiek zdarzenia losowe, zdrowotne, straty materialne, krzywdy, itp wynikające ze
specyfikacji imprezy i niedostosowania się do zasad określonych niniejszym regulaminem
bądź poleceń porządkowych oznaczonych pracowników.
11. Osoby niepełnoletnie na terenie targów mogą przebywać tylko pod opieką dorosłych i na ich
odpowiedzialność.
12. Opiekunowie, rodzice osób niepełnoletnich ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie
swoich podopiecznych oraz za ewentualne szkody przez nich wyrządzone.
13. Na terenie Mega Dolnośląskich Targach Ślubnych zabrania się:
⦁ używania tytoniu oraz papierosów elektronicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi,
⦁ przyjmowania narkotyków, środków psychotropowych oraz substancji odurzających,
⦁ wnoszenia narkotyków, środków psychotropowych i odurzających, substancji i
przedmiotów niebezpiecznych m.in. noży, broni, amunicji, materiałów wybuchowych,
pałek teleskopowych oraz przedmiotów prawnie zabronionych, w przypadku podejrzenia, że
osoba wchodząca na teren imprezy wnosi lub posiada przy sobie w/w substancje, środki jak
również niebezpieczne przedmioty - Organizator powiadomi o tym fakcie Policje
⦁ wnoszenia jedzenia,
⦁ śmiecenia,
⦁ niszczenia urządzeń,
14. Osoby niewłaściwie się zachowujące zostaną wyproszone z terenu Targów.
15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
16. Wejście na teren Mega Dolnośląskich Targów Ślubnych jest jednoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu.

