
1. Organizator i podmiot finansuj¹cy:
DLG AgroFood Sp. z o.o., ul. Obornicka 229, 60-650 Poznañ, +48 (61) 639-01-17, +48 (61) 639-01-18, 
e-mail: agrofood@dlg-pl.pl; www.opolagra.pl

2. Regulamin obowi¹zuje na ca³ym Terenie Wystawy (lotnisko w Kamieniu Œl¹skim) i dotyczy wszystkich jej uczestników tj. Wystawców, 
Podwystawców, Zwiedzaj¹cych, a tak¿e wszystkie inne podmioty przebywaj¹ce na terenie Wystawy. Teren Ekspozycji to czêœæ terenu 
Wystawy, na który sk³adaj¹ siê: teren zajmowany przez stoiska, œcie¿ki komunikacyjne, teren pokazów maszyn, teren wystawy zwierz¹t, 
teren komisu maszyn u¿ywanych

3. Miejsce / termin / godziny otwarcia 
3.1. Wystawa Opolagra 2018 odbywa siê na terenie Lotniska w Kamieniu Œl¹skim, w terminie 15-17.06.2018. Wystawa czynna jest dla 

zwiedzaj¹cych od godz. 9:00 do 18:00, Wystawcom umo¿liwia siê pobyt na terenie Wystawy od godz. 7:00 do 20:00. W czasie trwania 
Wystawy na wszystkich stoiskach musi przebywaæ obs³uga stoisk.

3.2. Poza godzinami otwarcia Wystawy (20:00-7:00) obowi¹zuje zakaz przebywania jakichkolwiek innych osób na terenie Wystawy, poza 
pracownikami Ochrony.

3.3. Ka¿dy pobyt na stoisku poza godzinami otwarcia Wystawy wymaga wczeœniejszego zg³oszenia oraz uzgodnienia z Organizatorem i 
Ochron¹.

3.4. Osoby naruszaj¹ce zakaz, o którym mowa w punkcie 3.1, po niespe³nieniu obowi¹zku, o którym mowa w punkcie 3.2, zostan¹ usuniête 
z terenu Wystawy przez pracowników Ochrony.

4. Program Wystawy obejmuje:
ci¹gniki, transport, uprawê i pielêgnacjê gleby, nawo¿enie, ochronê roœlin, deszczowanie, nawadnianie, technikê zbioru zbó¿, roœlin 
okopowych i paszowych; obróbkê i magazynowanie zbiorów, gospodarkê komunaln¹, uprawê warzyw gruntowych, technikê leœn¹; surowce 
odnawialne i nowe Ÿród³a energii, technikê ochrony œrodowiska; œrodki produkcji (materia³ siewny i roœlinny, nawozy, œrodki ochrony roœlin, 
czêœci zamienne); prezentacjê zwierz¹t hodowlanych, budynki (obory, hale); wyposa¿enie budynków inwentarskich, technikê doju; technikê 
usuwania obornika i gnojowicy; pasze, medycynê weterynaryjn¹, substancje pomocnicze; wydawnictwa, zwi¹zki, organizacje, banki, 
zak³ady ubezpieczeñ, us³ugodawców; sprzeda¿ bezpoœredni¹, hobby, rekreacjê.

5. Wystawcy
Wystawcami mog¹ byæ producenci, sprzedawcy, importerzy, przedsiêbiorstwa us³ugowe, organizacje oraz zwi¹zki. Dobór Wystawców 
nale¿y do Organizatora i nie mo¿e byæ przedmiotem jakichkolwiek roszczeñ.

6. Eksponaty
6.1. Wystawa jest przeznaczona dla Wystawców oferuj¹cych wy³¹cznie eksponaty wymienione w programie i odpowiadaj¹ce charakterowi 

Wystawy Opolagra. Kierownictwo Wystawy mo¿e ¿¹daæ usuniêcia eksponatów nie posiadaj¹cych jego zezwolenia lub nie 
odpowiadaj¹cych charakterowi Wystawy Opolagra.  

6.2. Wywo¿enie sprzêtu z terenu Wystawy odbywaæ siê mo¿e wy³¹cznie na podstawie Przepustki Materia³owej wydawanej w Biurze 
Organizatora.

6.3.  Wystawca ma prawo eksponowaæ i reklamowaæ swoje produkty (towary i/lub us³ugi) wy³¹cznie na przydzielonej powierzchni 
wystawienniczej i pod warunkiem, ¿e jego eksponaty nie zas³oni¹ s¹siednich ekspozycji oraz nie zak³óc¹ normalnego toku pracy innych 
Wystawców. 

7. Zg³oszenie
Ka¿de zg³oszenie uczestnictwa w wystawie wymaga z³o¿enia oddzielnego i odpowiedniego formularza zg³oszenia. Ka¿dy formularz 
zg³oszenia musi byæ podpisany w sposób prawnie wi¹¿¹cy. Termin nadsy³ania formularzy zg³oszenia up³ywa dnia . Organizator 
ma prawo odmówienia przyjêcie zg³oszenia bez podania przyczyny. 

8. Podwystawcy 
Obecnoœæ Podwystawcy na stoisku jest dopuszczalna jedynie w przypadku zg³oszenia tego faktu przez g³ównego Wystawcê, poprzez 
dostarczenie wype³nionego formularza zg³oszenia Podwystawcy. Op³ata za zg³oszenie Podwystawcy wynosi 200 z³ netto, i  zawiera ju¿ 
ujêcie Podwystawcy w katalogu Wystawców (100 PLN netto).

9. Powierzchnia stoiska
8.1. Najmniejsza powierzchnia stoiska na terenie otwartym wynosi 10 m2. 
8.2. Organizator roœci sobie prawo do takiego zaplanowania zamawianej powierzchni, by realnie odpowiada³o warunkom terenowym, 

jak i nie narazi³o Organizatora na straty. W zwi¹zku z powy¿szym za zamawian¹ uwa¿a siê powierzchniê na zamówieniu, natomiast 
podane w zg³oszeniu uczestnictwa wymiary stoiska rozumie siê jedynie jako wskazówkê dla Organizatora.

8.3. Wielkoœæ wynajêtej powierzchni powinna byæ tak zaplanowana, aby elementy wystaj¹ce takie jak dachy, nadbudówki lub eksponaty nie 
zastawia³y wyznaczonych przejœæ, ani nie narusza³y obszaru s¹siednich stoisk. W przypadku zajêcia ponadnormatywnej powierzchni 
Organizator ma prawo do wystawienia faktury za dodatkow¹ powierzchniê, zgodnie z cennikiem x 2.

8.4. Stoiska nie posiadaj¹ instalacji wod – kan.
10. Koszty udzia³u / wynajmu powierzchni

Do kosztów wynajmu powierzchni na terenie okreœlonych w formularzach zg³oszenia, jak i w przypadku wszystkich innych kosztów 
wymienionych w pozosta³ych formularzach (takich jak przy³¹czenie pr¹du, wynajem masztów, op³ata za wpis do katalogu, etc.), zostanie 
doliczony podatek VAT, zgodnie z wysokoœci¹ obowi¹zuj¹c¹ w chwili wystawienia faktury. Wystawienie faktury nastêpuje w chwili 
potwierdzenia wynajêcia powierzchni (potwierdzenie nastêpuje drog¹ elektroniczn¹). Nale¿noœæ z tytu³u faktury nale¿y uiœciæ w terminie 7 dni 
od daty jej wystawienia.
W przypadku nie wywi¹zania siê Wystawcy z zobowi¹zañ p³atniczych, Organizator ma prawo wy³¹czenia Wystawcy z uczestnictwa w 
imprezie. W przypadku kiedy mimo braku pe³nej p³atnoœci na stoisku pojawi¹ siê ju¿ eksponaty Wystawcy, zostan¹ usuniête przez 
Organizatora na koszt Wystawcy.
Wszelkie zamówienia sk³adane po  realizowane bêd¹ tylko w miarê mo¿liwoœci z tym, ¿e cena bêdzie wy¿sza o 100%.
Na terenie Wystawy wszelkie p³atnoœci na rzecz Organizatora do kwoty 200,00 PLN dokonywane mog¹ byæ wy³¹cznie gotówk¹. W 
przypadku innych walut obowi¹zuje kurs ustalony przez NBP z dnia poprzedzaj¹cego.

11. Odst¹pienie Wystawcy od umowy
Odst¹pienie od umowy jest mo¿liwe jedynie za zgod¹ Organizatora. Do rozpatrzenia Odst¹pienia wymagane jest dostarczenie pisemnej 
rezygnacji na adres Organizatora za potwierdzeniem odbioru do dnia podpisanej w sposób prawnie wi¹¿¹cy. Liczy siê data 
wp³ywu pisma do biura Organizatora. Odst¹pienie od umowy po przydzieleniu powierzchni zwi¹zane jest z poniesieniem przez Wystawcê 
obowi¹zkowych op³at. W przypadku znalezienia przez Wystawcê innego Wystawcy na swoje miejsce, op³ata za odst¹pienie od umowy 
wynosi 25% kosztów wynajmu powierzchni. W przypadku nie znalezienia innego Wystawcy, Wystawca zostaje obci¹¿ony ca³kowitymi 
kosztami wynajmu powierzchni. Jeœli zamawiane by³y elementy wyposa¿enia dodatkowego, Wystawca nie mo¿e odst¹piæ od p³atnoœci za 
nie. Nie pojawienie siê Wystawcy na Wystawie nie zwalnia go z dokonania 100% zap³aty za stoisko. 
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12. Si³a wy¿sza
W przypadku, gdy organizacja Wystawy nie dojdzie do skutku z powodów niezale¿nych od Organizatora lub w wyniku wyst¹pienia si³y 
wy¿szej, Organizator ma prawo do zatrzymania 25% nale¿noœci za wynajem, jako rekompensatê za ogólnie poniesione koszty. 
Koniecznoœæ zmiany terminu lub miejsca Wystawy przez Organizatora nie stanowi dla Wystawcy podstawy do odst¹pienia od umowy. W 
ka¿dym z wymienionych przypadków wykluczone s¹ roszczenia odszkodowawcze wobec Organizatora.

13. Przekazanie powierzchni wystawowej
12.1. Powierzchnie wystawowe bêd¹ przekazywane w stanie gotowym do bezpoœredniego u¿ytku. Powierzchnie na terenie otwartym 

bêd¹ poroœniête traw¹. Po zakoñczeniu Wystawy powierzchniê nale¿y zdaæ w stanie, w jakim zosta³a przekazana do u¿ytku.
12.2. Numery stoisk zostan¹ dostarczone Wystawcom lub umieszczone na stanowiskach przez Organizatora.
12.3. Monta¿ stoisk rozpocznie siê we wtorek, , o godz. 7:00. 
12.4. Monta¿ stoisk zakoñczy siê w czwartek, , o godz. 22:00. 
12.5. Demonta¿ stoisk (samochody do 3,5 tony) rozpocznie siê w niedzielê, , o godz. . 
12.6. Demonta¿ stoisk (samochody powy¿ej 3,5 tony) rozpocznie siê w poniedzia³ek, , o godz. .
12.7. Demonta¿ stoisk zakoñczy siê we wtorek,  o godz. 19:00, za ka¿d¹ rozpoczêt¹ godzinê po tym terminie podczas której na 

wystawie znajduj¹ siê nadal eksponaty lub wyposa¿enie stoiska wystawca zap³aci 50pln/godzina. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialnoœci za tak pozostawione przedmioty. 

14. Teren Wystawy
Zabrania siê dr¹¿enia dziur, kopania do³ków i ka¿dego innego umyœlnego niszczenia nawierzchni Wystawy, jak równie¿ wjazdu na 
tereny zielone niebêd¹ce czêœci¹ Wystawy jak równie¿ pas startowy; pod rygorem kary pieniê¿nej w wysokoœci 1000 PLN.
Zabrania siê u¿ywania otwartego ognia, montowania wszelkich reklam typu “balon” nad stoiskami.

15. Dostarczenie eksponatów
Za dostarczenie eksponatów oraz przeniesienie ich na stoisko odpowiada Wystawca. Na terenie Wystawy dopuszcza siê ruch pojazdów 
mechanicznych podczas prac zwi¹zanych z monta¿em lub demonta¿em stoisk, o ile pozwol¹ na to warunki atmosferyczne i noœnoœæ 
gruntu. Przypadki szczególne rozstrzyga kierownictwo Wystawy. Wszelkie przesy³ki przes³ane na adres biura Wystawy mog¹ byæ odebrane 
po pisemnym poinformowaniu organizatora przez Wystawcê i otrzymaniu zgody organizatora za op³at¹ min. 500z³.

16. Roz³adunek i za³adunek eksponatów 
Roz³adunek i za³adunek eksponatów przy pomocy wózka wid³owego (max. 1,2t) lub dŸwigu (max. 12t) wykonywany jest na koszt Wystawcy. 
Koszt wynajêcia wózka wid³owego lub dŸwigu jest ujêty w formularzu i naliczany jest za ka¿d¹ rozpoczêt¹ godzinê pracy. Wykonywanie 
za³adunku/roz³adunku eksponatów przez Wystawcê na stoisku swoim lub innego Wystawcy odbywa siê wy³¹cznie na jego 
odpowiedzialnoœæ.

17. Parkowanie
17.1. Wystawcy otrzymuj¹ do dyspozycji miejsca parkingowe. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa zabrania siê parkowania samochodów w 

obrêbie stoisk lub na terenie Wystawy i we wszelkich innych miejscach ni¿ do tego przeznaczone. Samochody pozostawione poza 
parkingiem bêd¹ usuwane na koszt w³aœciciela. Wystawcy przys³uguje w ramach op³aty za stoisko odpowiednio do wielkoœci stoiska, 
jedna karta parkingowa na 30m2 nabytego stoiska. Dodatkowe karty parkingowe bêd¹ do nabycia w biurze organizatora w cenie 10 
z³/karta.

17.2. Zwiedzaj¹cym udostêpnia siê p³atnie (pi¹tek, sobota - 5 z³, niedziela-10z³) parking na terenie Wystawy. Zwolnienie z op³aty za parking 
przys³uguje wy³¹cznie osobom niepe³nosprawnym na podstawie okazania legitymacji osoby niepe³nosprawnej.

18. W dniach 15-17 czerwca 2018, w godzinach otwarcia Wystawy dla zwiedzaj¹cych, obowi¹zuje ca³kowity zakaz ruchu wszelkich pojazdów 
na terenie Wystawy, w tym pojazdami jednoœladowymi (rowery, skutery itp.), za wyj¹tkiem pojazdów uprzywilejowanych lub posiadaj¹cych 
specjalne oznaczenie Organizatora.

19. Na terenie Wystawy obowi¹zuje bezwzglêdny zakaz kierowania jakimikolwiek pojazdami pod wp³ywem alkoholu. Osoba, w przypadku, 
której stwierdzi siê powy¿sze, zostanie niezw³ocznie usuniêta z terenu Wystawy przez ochronê i przekazana policji. Na terenie Wystawy 
obowi¹zuje bezwzglêdny zakaz kierowania jakimikolwiek pojazdami przez osoby nieletnie.  

20. Kaucja 
Dopuszcza siê wjazd na Wystawê pojazdu Wystawcy w dniach 15, 16 i 17 czerwca 2018 za zgod¹ Organizatora, od godz. 18:01 do godz. 
19:30 i opuszczenie Wystawy do godz. 20:00. Warunkiem wjazdu na teren Wystawy jest wp³acenie na bramie kaucyjnej, kaucji gotówkowej 
w kwocie 200 PLN i pobrania wjazdówki. Kaucja przepada stanowi¹c karê umown¹ przys³uguj¹c¹ Organizatorowi, je¿eli pojazd nie opuœci 
terenu Wystawy do ustalonej godziny.

21. Przy³¹cza (pr¹d)
21.1. Stoiska mog¹ zostaæ zaopatrzone w pr¹d elektryczny. Doprowadzenie do rozdzielni pr¹du zostanie wykonane wy³¹cznie przez firmê 
specjalistyczn¹ na zlecenie Organizatora. W celu zg³oszenia zapotrzebowania na pod³¹czenie do pr¹du nale¿y wype³niæ stosowny 
formularz. Zg³oszenie oraz dodatkowe zamówienia przy³¹czy elektrycznych z³o¿one po dniu  przyjmowane bêd¹ wy³¹cznie, gdy 
bêdzie to technicznie mo¿liwe – okreœlone ceny zostan¹ powiêkszone o 100%. Organizator zapewnia doprowadzenie zasilania do stoiska. 
Za nielegalne u¿ytkowanie przy³¹cza pr¹du bêd¹ naliczane kary w wysokoœci do 5000 PLN netto. Dopuszcza siê przerwy w dostawie pr¹du 
spowodowane serwisem instalacji zasilaj¹cej. 
21.2. Dostêp do energii elektrycznej bêdzie mo¿liwy dzieñ przed Wystaw¹, tj. w dniu  od godz. 8:00 do godz 19:00 oraz na czas 
trwania Wystawy, tj. w dniach 15-17 czerwca 2018, od godz. 08:00 do godz. 18:00. Warunkiem uzyskania dostêpu do pr¹du jest obecnoœæ 
Wystawcy na stoisku i poinformowanie o tym fakcie Organizatora.  
21.3. Wskazanie miejsca Ÿród³a zasilania, jak równie¿ zamówienie w³asnej rozdzielni, zwi¹zane jest z dodatkow¹ op³at¹ zgodnie z 
cennikiem. 

22. Katalog Wystawców
Op³ata za wpis do katalogu jest obowi¹zkowa, dzia³a na zasadzie wpisowego i wynosi 100 PLN netto zarówno dla Wystawców, jak i 
Podwystawców. Wpis do katalogu powinien zostaæ przes³any drog¹ e-mail ze skrzynki s³u¿bowej do dnia . Organizator nie 
odpowiada za b³êdy we wpisach przes³anych przez Wystawców oraz za b³êdy w druku. Ka¿dy Wystawca otrzymuje bezp³atnie jeden 
egzemplarz katalogu. W przypadku niedos³ania przez Wystawcê wpisu do katalogu, Organizator mo¿e umieœciæ w katalogu dane firmy z 
formularza zg³oszenia uczestnictwa. Nie dos³anie wpisu w terminie nie zwalnia Wystawcy z op³aty.
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23. Forum dyskusyjne / wyk³ady specjalistyczne
Forum do wyg³aszania wyk³adów specjalistycznych oraz prowadzenia dyskusji znajduje siê w hali namiotowej. Wystawcy, którzy chcieliby 
zaprezentowaæ wyk³ady specjalistyczne, maj¹ tak¹ mo¿liwoœæ, po ustaleniach z Organizatorem. 

24. Pokazy pracy maszyn
Organizator oferuje codzienne pokazy pracy maszyn. Udzia³ Wystawców w pokazie jest odp³atny (300 PLN netto za maszynê lub 
ci¹gnik oraz 750 PLN netto za opryskiwacz na torze przeszkód). Plan pokazów pracy maszyn Wystawcy otrzymaj¹ w terminie 
póŸniejszym, po z³o¿eniu formularza zg³oszenia uczestnictwa w pokazie.

25. Reklama
Reklama prowadzona przez Wystawcê dozwolona jest jedynie na terenie w³asnego stoiska. Organizator ma prawo do oferowania i 
wynajmu powierzchni reklamowych na terenie Wystawy. Ulotki i prospekty mog¹ byæ rozprowadzane jedynie na terenie w³asnego stoiska. 
Przy braku zgody Organizatora na reklamê poza stoiskiem, reklamy zostan¹ usuniête na koszt i ryzyko reklamuj¹cego siê 

26. Kolporta¿ materia³ów reklamowych
Roznoszenie oraz kolporta¿ materia³ów reklamowych na terenie Wystawy poza obrêbem stoiska oraz na parkingach dokonywaæ bêd¹ 
mog³y wy³¹cznie osoby zaopatrzone w identyfikatory wydane przez Organizatora. Zakazany jest kolporta¿ przy drogach dojazdowych oraz 
w miejscach utrudniaj¹cych ruch pojazdów. W przypadku samowolnego kolporta¿u materia³ów reklamowych kara wynosi 2000 z³.

27. Biuro Organizatora:
Czynne w dniach od 12-14.06.2018 oraz 17-19.06.2018 w godzinach 7.00 - 22.00, a w dniach 15-16.06.2018 w godzinach 7.00 - 20.00. 
Brama wjazdowa czynna od 12-14.06.2018 oraz 17-19.06.2018 w godzinach 7.00 - 22.00, a w dniach 15-16.06.2018 w godzinach 7.00 - 
20.00. 

28. Ochrona 
Organizator zapewnia ogóln¹ ochronê terenu Wystawy, tak¿e w dniach monta¿u i demonta¿u stoisk. Ka¿dy Wystawca jest zobowi¹zany do 
zabezpieczenia w³asnego stoiska. Mo¿liwe jest wykupienie us³ugi dodatkowej ochrony stoiska przez pracowników firmy ochroniarskiej 
obs³uguj¹cej Wystawê. 

29. Ubezpieczenie 
29.1. Wystawcy oraz inni uczestnicy Wystawy powinni dokonaæ samodzielnego ubezpieczenia przedmiotów i wyposa¿enia stoiska, od 

ognia i innych ¿ywio³ów, rabunku, dewastacji, wandalizmu, kradzie¿y z w³amaniem, a tak¿e OC z tytu³u prowadzenia stoiska i udzia³u 
w Wystawie. 

29.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoœci za mienie uczestników Wystawy, które zosta³o uszkodzone, utracone w wyniku kradzie¿y, 
zagubienia oraz za szkody powsta³e wskutek dzia³ania innych uczestników lub zwiedzaj¹cych.

29.3. Wszelkie reklamacje dotycz¹ce us³ug œwiadczonych przez Organizatora, Wystawcy oraz inni uczestnicy Wystawy zobowi¹zani s¹ 
zg³osiæ podczas jej trwania w formie pisemnej poprzez wpisanie do ksiêgi reklamacji znajduj¹cej siê w Biurze Organizatora. 
Niezg³oszenie reklamacji w okreœlonym terminie zwalnia Organizatora od odpowiedzialnoœci.

29.4. Teren wystawy zwierz¹t podlega osobnemu ubezpieczeniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody wyrz¹dzone przez 
zwierzêta lub zwierzêtom.

30. Napoje i posi³ki 
Wy³¹cznie Organizatorowi przys³uguje prawo wydawania zezwoleñ na ustawienie punktów gastronomicznych. Wystawcy maj¹ prawo do 
podejmowania goœci na swoich stoiskach, przy czym nie mog¹ pobieraæ op³at za oferowane posi³ki lub napoje.

31. Nag³oœnienie i odtwarzanie utworów muzycznych 
31.1. Nag³oœnienie na stoisku nie mo¿e przeszkadzaæ s¹siadom i zag³uszaæ komunikatów organizacyjnych. Natê¿enie 
dŸwiêku na granicach stoiska nie mo¿e przekraczaæ 76dB (bêd¹ dokonywane pomiary)
31.2. W przypadku wykonywania lub odtwarzania utworów muzycznych Wystawca jest zobowi¹zany do uzyskania we 
w³asnym zakresie zgody organizacji powo³anych do zarz¹dzania prawami twórców oraz zap³aty na ich rzecz stosownego 
wynagrodzenia. Obowi¹zkiem ka¿dego uczestnika jest respektowanie obowi¹zuj¹cych przepisów z zakresu prawa 
autorskiego i praw pokrewnych 

32. Utrzymanie czystoœci / wywóz œmieci
Organizator zapewnia ogólne utrzymanie czystoœci. Wywóz pozosta³oœci po ustawianiu stoisk nale¿y do obowi¹zków Wystawcy.

33. Bezpieczeñstwo
Wystawca jest odpowiedzialny za bezpieczeñstwo maszyn, urz¹dzeñ oraz konstrukcji znajduj¹cych siê na stoisku. Zaleca siê zawarcie 
umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej. Rozstawienie konstrukcji, namiotów, etc. musi byæ zgodne z wymogami 
administracyjnymi i budowlanymi. Namioty musz¹ byæ tak zakotwiczone, aby w razie wichury nie uleg³y przemieszczeniu. Wszystkie 
elementy wchodz¹ce w sk³ad wyposa¿enie stoiska musz¹ byæ zabezpieczone przez Wystawcê na wypadek wiatru.
Na stoiskach obowi¹zuje ca³kowity zakaz pracy maszyn.  

34. Zobowi¹zanie
Wystawca akceptuje treœæ regulaminu Wystawy oraz pozosta³e postanowienia, poœwiadczaj¹c ten fakt w³asnorêcznym podpisem 
z³o¿onym na formularzu zg³oszenia uczestnictwa. 

35. Czynnoœci zarz¹dcze
Organizatorowi przys³uguje wy³¹czne prawo wydawania wi¹¿¹cych poleceñ oraz sprawowania zarz¹du na terenie Wystawy Opolagra. 
Wystawcy oraz ich zleceniobiorcy s¹ zobowi¹zani do wype³niania wskazówek Organizatora lub jego pe³nomocników. S¹dem 
w³aœciwym do rozstrzygania sporów jest S¹d Powszechny w Poznaniu.

36. Postanowienia koñcowe
Zawarcie jakichkolwiek porozumieñ, wydanie zezwoleñ lub uregulowañ szczególnych wymaga dla swojej wa¿noœci formy pisemnej. 

Miejsce, data, pieczêæ firmy/
Place, date, company stamp

Osoby upowa¿nione (podpis i pieczêæ)
Authorised persons (signature and stamp)

REGULAMIN
wystawy rolniczej

OPOLAGRA 2018

DLG AgroFood Sp. z o.o.
ul. Obornicka 229, 60-650 Poznañ, POLAND tel. +48 61/ 639 01 17/18, 
fax 61/ 858 48 48, e-mail: agrofood@dlg-pl.pl   www.opolagra.pl

Bank: PeKaO S.A. I O/POZNAÑ

wystawcy krajowi: 21 1240 1747 1111 0010 0700 2525
foregin exhibitors: PL 41 1240 1747 1978 0010 0878 8332
SWIFT: PKOPPLPW
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