
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA 

w wydarzeniu „Prosto od rolnika - Ryneczek Wojewódzki" 

ORGANIZOWANYM PRZEZ ŁÓDZKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO 

S.A. 

 

TERMIN: 

Targowisko (Wydarzenie) ,,Prosto od rolnika - Ryneczek Wojewódzki" odbywa się  

w każdą sobotę począwszy od 8 października 2022 roku do 17 grudnia 2022 roku. 

LOKALIZACJA:  

Parking przy Sport Stacji w ramach Centrum Handlowego Port Łódź, ul. Pabianicka 245, 

93-457 Łódź 

ORGANIZATOR: 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. 

Narutowicza 34, 90-135 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, przez Sąd Rejonowy w dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000059880, REGON: 470569240, NIP: 

725-000-55-74 

I. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

1. Wydarzenie ,,Prosto od rolnika - Ryneczek Wojewódzki" jest miejscem 

przeznaczonym do prowadzenia sprzedaży bezpośredniej ostatecznemu 

konsumentowi przez rolników a także bezpośrednich wytwórców produktów rolnych, 

produktów przetwórstwa i rzemiosła wykorzystujących surowce pochodzące z 

gospodarstw działających na terenie województwa łódzkiego. Ze sprzedaży 

wyłączony jest inwentarz żywy oraz produkty sygnowane marką własną innych 

podmiotów niż wytwórcy towarów. 

2. Warunkiem udziału w Wydarzeniu „Prosto od rolnika - Ryneczek Wojewódzki" 

organizowanym przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (dalej również 

ŁARR S.A. lub Organizator) jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, 

dostępnego na stronie https://larr.pl/ oraz pozytywna weryfikacja Wystawcy przez 

Organizatora z punktu widzenia spełnienia wymagań wskazanych w formularzu 

zgłoszeniowym. Formularz zgłoszeniowy musi zawierać akceptację postanowień 

niniejszego Regulaminu oraz zawierać wszystkie dokumenty wymienione w 

formularzu, niezbędne do weryfikacji Wystawcy. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia mimo spełnienia 

wszystkich kryteriów wskazanych w formularzu zgłoszeniowym. 

4. Wystawcy uczestniczą w Wydarzeniu bezpłatnie.  

5. Wystawca mają obowiązek sprzedawać swój asortyment zgodnie z obowiązującymi 

przepisami wynikającymi z rodzaju prowadzonej przez niego działalności 

(RHD/MLO/sprzedaż bezpośrednia/dostawy bezpośrednie/działalność gospodarcza). 

https://larr.pl/


6. Wystawca może oferować i sprzedawać produkty zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Inspekcji Handlowej, Inspektoratu Sanitarnego lub Inspektoratu Weterynarii i ponosi 

pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za ich nieprzestrzeganie. 

7. Wystawca zobowiązany jest do posiadania i okazania Organizatorom dokumentu 

poświadczającego numer prowadzonego gospodarstwa rolnego  lub nakazu 

płatniczego podatku rolnego dotyczącego prowadzonego gospodarstwa rolnego. 

 

II. PRZEPISY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE: 

 

A. Stoisko 

 

1. Lokalizacja stoiska Wystawcy wynika z projektu zagospodarowania powierzchni 

wystawienniczej i ewentualnych wskazań Wystawcy, realizowanych w miarę 

możliwości przez Organizatora.   

2. W miarę możliwości technicznych, Organizator zapewnia podłączenie do prądu oraz 

stoły i krzesła dla Wystawców. 

3. Każdorazowe zajęcie miejsca wystawowego i ustalenie zasad urządzania stoiska 

następuje po skontaktowaniu się Wystawcy z osobami funkcyjnymi Organizatora, 

które wskażą stanowisko.  

4. Artykuły wystawiane do sprzedaży nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać 

przemieszczania się uczestników i zwiedzających.  

5. Wszelkie prace ziemne na terenie Wydarzenia (wiercenie, kopanie, wbijanie pali, itp.) 

wymagają zgody Organizatora. 

6. Niedopuszczalne jest podczas urządzania stoiska i trwania Wydarzenia samodzielne 

zajmowanie przez Wystawcę większej powierzchni niż wskazana przez Organizatora. 

7. Na Stoisku nie mogą być promowane, podawane i sprzedawane napoje alkoholowe,  

z wyłączeniem produktów regionalnych wpisanych na listę ministerialną produktów 

tradycyjnych. 

8. Na Stoisku nie mogą być promowane, podawane i sprzedawane wyroby tytoniowe, 

papierosy elektroniczne i inne substancje uznane za niebezpieczne lub niedozwolone 

oraz produkty naruszające przepisy prawa, w tym prawa własności intelektualnej. 

 

B.  Parkowanie pojazdów 

1. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie na parkingach i w miejscach wyznaczonych 

przez Organizatora. 

2. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników i zwiedzających zabrania się parkowania 

pojazdów mechanicznych, maszyn i urządzeń w wewnętrznych ciągach 

komunikacyjnych. 

3. Niedopuszczalne jest poruszanie się quadami i innymi pojazdami po terenie 

Wydarzenia. 

4. Wjazd na teren Wydarzenia dopuszczalny jest wyłącznie dla samochodów o tonażu 

poniżej 3,5 t. 

C.  Sprzątanie 

1. Utrzymanie czystości na stoisku należy do Wystawcy. 



2. Po każdorazowym demontażu stoiska po zakończeniu Wydarzenia w daną sobotę 

Wystawca zobowiązany jest do niezwłocznego posprzątania miejsca wystawowego w 

szczególności poprzez usunięcie odpadów do pojemników udostępnionych przez 

Organizatora. 

D. Załadunek i rozładunek produktów  

1. Transport, rozładunek i załadunek produktów, o których mowa w pkt. I.1 Wystawcy 

wykonują we własnym zakresie. 

2. Wystawca pozostaje odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób i mienia podczas 

transportu, rozładunku i załadunku produktów Wystawcy.  

E.  Reklama 

1. Wystawca ma prawo reklamowania swoich towarów wyłącznie na terenie własnego    

stoiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w sposób nie naruszający 

dobrych obyczajów i praw podmiotów trzecich.  

2. Umieszczenie reklamy i materiałów promocyjnych poza stoiskiem jest 

niedopuszczalne.  

3. Organizator jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia  reklamy lub materiałów 

promocyjnych Wystawcy, jeżeli reklama lub materiał promocyjny zawiera treść 

naruszającą przepisy prawa lub dobre obyczaje jak również dobra osobiste osób 

trzecich, w szczególności prawa autorskie, własności przemysłowej, prawo do 

wizerunku lub zawiera treści pornograficzne, rasistowskie, obraźliwe, nawołujące do 

przemocy lub łamania prawa lub norm społecznych. 

 

III. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA 

 

1. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp i ppoż. obowiązujących 

na terenie Wydarzenia oraz w obiektach C.H. Port Łódź i Organizatora.  

2. Wystawcy zobowiązują się do przestrzegania postanowień regulaminu 

obowiązującego na obiekcie C.H. Port Łódź, dostępnego na terenie obiektu C.H. Port 

Łódź. 

3. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie Wydarzenia podczas trwania Wydarzenia 

„Prosto od rolnika - Ryneczek Wojewódzki"” odpowiadają rodzice lub 

opiekunowie. 

4. W godzinach otwarcia Wydarzenia, czyli od 10.00-15.00, za nadzór i ochronę 

swojego stoiska odpowiedzialny jest Wystawca. Organizator nie odpowiada za mienie 

znajdujące się lub pozostawione na stoisku Wystawcy. 

5. Wystawcy zaleca się ubezpieczenie mienia we własnym zakresie. 

6. Prowadzenie sprzedaży  po godzinach otwarcia Wydarzenia, czyli po godz. 

15.00 w daną sobotę jest dopuszczalne tylko za zgodą Organizatora.  

7. Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych i 

innych substancji uznanych za niedozwolone lub niebezpieczne. 

 

IV. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 

1. W przypadku uszkodzenia przez Wystawcę lub osoby działające w jego imieniu 

miejsca pod organizację Stoiska, udostępnionych pomieszczeń w obiekcie C.H. Port 

Łódź (w tym WC) pozostawienia na terenie Wydarzenia lub budynku C.H. Port Łódź 



odpadów/ śmieci lub spowodowania jakiejkolwiek innej szkody w mieniu 

Organizatora, C.H. Port Łódź lub podmiotu trzeciego, Wystawca obciążony zostanie 

kosztami w wysokości odpowiadającej wartości poniesionych szkód lub odpowiednio 

kosztami utylizacji odpadów/śmieci. 

2. Wystawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wymogów sanitarno–

higienicznych obowiązujących w związku ze sprzedażą produktów Wystawcy.  

3. Wystawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania osób, które 

w jego imieniu dokonywać będę prezentacji i sprzedaży produktów Wystawcy na 

Stoisku. 

4. Wystawca ponosi odpowiedzialność za jakość i sposób użycia przedłużaczy  

i kabli elektrycznych i powstałe stąd szkody na osobie lub mieniu. Wystawca 

zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego w tym przestrzegania zakazu używania otwartego ognia oraz 

korzystania wyłącznie  

z urządzeń posiadających odpowiednie certyfikaty. 

5. ŁARR S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na osobie oraz za 

szkody lub ubytki w mieniu Wystawcy, spowodowane przez osoby trzecie albo 

powstałe z przyczyn leżących po stronie Wystawcy. 

6. ŁARR S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawcy i innych 

uczestników, spowodowane siłą wyższą np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, 

wichurą, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu lub innymi czynnikami 

niezależnymi od ŁARR S.A. Wystawcom zaleca się we własnym zakresie zawrzeć 

umowy ubezpieczenia z tytułu OC oraz na własny koszt i ryzyko ubezpieczyć swoje 

mienie znajdujące się na terenie Wydarzenia (eksponaty, towary handlowe, sprzęt  

i urządzenia na stoisku, elementy zabudowy i wyposażenia stoisk, mienie prywatne, 

pojazdy itp.), począwszy od momentu wjazdu na teren Wydarzenia aż do opuszczenie 

terenu Wydarzenia. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1 Z chwilą złożenia przez Wystawcę Organizatorowi Formularza Zgłoszenia następuje 

przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu. 

2. Wystawca (i jego personel) zobowiązuje się do przestrzegania wewnętrznych 

przepisów porządkowych, podporządkowania się decyzjom Organizatora podczas 

trwania Wydarzenia „Prosto od rolnika - Ryneczek Wojewódzki"”, a także 

przestrzegania wszelkich innych ustaleń pomiędzy Wystawcą a Organizatorem. 

3 .  ŁARR S.A. ma prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany 

wchodzą w życie w terminie 3 dni od dnia podania ich do wiadomości publicznej. 

4 .  Rażące nieprzestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu może skutkować 

usunięciem Wystawcy z terenu wystawienniczego.  

5 .  Treść niniejszego Regulaminu zostaje podana do publicznej wiadomości i będzie 

dostępna przez cały okres trwania Wydarzenia:  

a) poprzez zamieszczenie na stronie internetowej ŁARR S.A.: https://larr.pl/ oraz 

www.elodzkie.pl  

b) poprzez wywieszenie w miejscu ogólnie dostępnym na terenie Wydarzenia; 

c) w siedzibie Organizatora. 

 

VI. REKLAMACJE 

 

https://larr.pl/
http://www.elodzkie.pl/


1. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane pisemnie do Łódzkiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A., za pośrednictwem poczty lub pisemnie bezpośrednio w siedzibie 

Organizatora w terminie 3 dni licząc od dnia zakończenia Wydarzenia.  

O prawidłowym wniesieniu reklamacji decyduje stempel pocztowy lub potwierdzenie 

jej złożenia w biurze Organizatora. 

2. Każda reklamacja powinna zawierać następujące dane: 

a. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego 

składającego reklamację, 

b. powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego;  

3. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje – 

zgłoszone w formie pisemnej, zawierające dane określone w pkt 2 lit b) Regulaminu;  

4. Postępowanie reklamacyjne trwa 7 (siedem dni roboczych. Zawiadomienie o wyniku 

reklamacji zostanie przesłane składającemu reklamację pocztą (listem poleconym) na 

adres wskazany w reklamacji. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki 

przez Organizatora (data stempla pocztowego);  

5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, a wyczerpanie postępowania 

reklamacyjnego nie jest konieczne przed realizacją swoich roszczeń na drodze 

postępowania sądowego.  

 

 

 

VII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19 

 

1. Każdy Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań sanitarnych 

i higienicznych. 

2. Każdy Wystawca we własnym zakresie powinien posiadać płyn do dezynfekcji rąk. 

3. Nie należy dopuszczać do kontaktu z surowcem lub produktem osób, które mają objawy 

zakażenia dróg oddechowych, nawet łagodny kaszel czy gorączkę. 

4. Wystawcy zobowiązani są podawać i pakować produkty, tak aby ograniczyć kontakt 

klienta z żywnością. 

5. Wystawcy zobowiązani są dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi. 

6. W przypadku stoisk na  targowisku, gdzie jest utrudniony dostęp do wody bieżącej – 

należy ręce dezynfekować przy użyciu płynów lub chusteczek nasączonych takim płynem. 

7. Należy ograniczyć w miarę możliwości ekspozycję żywności nieopakowanej 

przeznaczonej do bezpośredniego spożycia tj. pieczywa, ciast np. przez przykrycie 

materiałem/tworzywem umożliwiającym prezentację produktu. 

8. Należy stosować higienę kaszlu i oddychania.  

9. Wystawca zobowiązany jest przestrzegać zasad bezpieczeństwa związanych z COVID-19 

obowiązujących na terenie C. H. Port Łódź.  

Osoby do kontaktu: 

Iwona Woźniak – 512 181 858; e-mail: i_wozniak@larr.lodz.pl  

mailto:i_wozniak@larr.lodz.pl

