
Regulamin 28. Międzynarodowej Wystawy  

ZIELEŃ TO ŻYCIE & FLOWER EXPO POLSKA dla zwiedzających targi 
 

 
 

 
§1 

 
  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Termin i miejsce wystawy: 2-3-4 września 2021 r., Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. 
Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa. 

2. Organizatorzy: Związek Szkółkarzy Polskich i Agencja Promocji Zieleni, www.zielentozycie.pl, 
e-mail: kontakt@zielentozycie.pl;  tel. +48 22 435 47 20 

3. Godziny otwarcia: 2-3 września – 900-1800; 4 września – 900-1600. 

4. Nabycie biletu, wejściówki, kodu uprawniającego do wejścia na 28. Międzynarodową 
Wystawę ZIELEŃ TO ŻYCIE & FLOWER EXPO POLSKA jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 

na przestrzeganie niniejszego regulaminu. 
5. Użytkownicy hal Warszawskiego Centrum EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, zobowiązani są 

do przestrzegania przepisów dotyczących ewakuacji. 
 

 
§2 

 
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Wejście na teren Wystawy i towarzyszących jej wydarzeń możliwe jest jedynie po okazaniu: 

• biletu zakupionego w kasach przed wejściem na hale – ważny tylko w dniu zakupu, 

• kodu otrzymanego podczas rejestracji online – ważny przez 3 dni targów, 

• zaproszenia z kodem kreskowym otrzymanego od organizatora lub wystawcy – ważne 
przez 3 dni targów. 

2. Zwiedzający mogą przebywać na terenie targów tylko w terminach i godzinach otwarcia 
targów. 

3. Bilety ulgowe mogą być weryfikowane przez okazanie ważnej legitymacji, zaświadczenia w 
trakcie zakupu biletów. 

4. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli. 

5. W przypadku braku ważnego biletu pracownik obsługi ma prawo zażądać od klienta, który nie 
posiada ważnego biletu opuszczenia hali ekspozycyjnej. 

6. Organizator Wystawy nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w obiekcie,  
w tym w łazienkach, halach ekspozycyjnych itp. miejscach rzeczy osobiste. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody na Zwiedzających 
spowodowane przez osoby trzecie, samego poszkodowanego lub siłę wyższą. 



8. Zabronione jest prowadzenie przez Zwiedzających jakichkolwiek działań komercyjnych, 

akwizycyjnych i innych, na które nie otrzymali wcześniej pisemnej zgody organizatora 
Wystawy, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
 

§ 3 
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem danych osobowym w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r.  

(t.j. Dz.U. z 2001r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych jest Związek 
Szkółkarzy Polskich i Agencja Promocji Zieleni z siedzibą w Warszawie (00-175) przy Al. Jana 

Pawła II 80 lok. 71. 
2. Zwiedzający 28. Międzynarodową Wystawą ZIELEŃ TO ŻYCIE & FLOWER EXPO POLSKA, 

wchodząc na teren ekspozycji wyraża zgodę na tworzenie dokumentacji filmowej i 

fotograficznej, w której mogą znaleźć się materiały, w tym zdjęcia i filmy, zawierające 
wizerunek zwiedzających wystawę.  

3. Zwiedzający zdaje sobie sprawę, że poszczególne fotografie, zdjęcia grupowe, materiały 
audiowizualne i referencje zawierające wizerunek zwiedzającego wystawę, zwane dalej 

"Obrazami" mogą być pobierane, publikowane, (ponownie) produkowane, przetwarzane i 
przechowywane przez Organizatora oraz inne podmioty, w ramach projektu ZIELEŃ TO ŻYCIE 

& FLOWER EXPO POLSKA .  
4. Zwiedzający wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na 

Obrazach dla celów marketingowych, reklamowych i promocyjnych Organizatora.   
5. Powyższa zgoda jest nieograniczona czasowo i terytorialnie oraz upoważnia Organizatora do 

wielokrotnej publikacji oraz wykorzystania Obrazów, na których utrwalony jest wizerunek 
Zwiedzających. 

 
§ 4 

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE 
1. Na terenie wystawy zabrania się: 

• wprowadzania zwierząt, 

• wnoszenia broni, amunicji innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu 

uczestników wystawy, 

• wnoszenia i spożywania alkoholu i innych używek, 

• zakłócania porządku publicznego, 

• dewastacji hal i terenu zewnętrznego. 
2. Zwiedzający zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów 

BHP nie ujętych w powyższym regulaminie. 
 



§ 5 

 
OGRANICZENIA SPOWODOWANE COVID-19 

1. Każdy uczestnik 28. Międzynarodową Wystawą ZIELEŃ TO ŻYCIE & FLOWER EXPO POLSKA 
zobowiązany jest do przestrzegania obowiązując na terenie Polski zaleceń sanitarnych 

związanych z epidemią covid-19. 
2. Wystawa udostępniana będzie w szczególnym reżimie sanitarnym i z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa zwiedzających, wystawców i pracowników. 
3. Z uwagi na konieczność dochowania wymogów reżimu sanitarnego i dystansowania 

społecznego, organizator Wystawy zastrzega sobie prawo do sterowania ruchem 
zwiedzających hale wystawiennicze oraz uczestników konferencji i seminarium. 

 
 

§ 6 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Związku Szkółkarzy Polskich i 
Agencji Promocji Zieleni. 

 


