Regulamin porządkowy dla uczestników Targów Praca.pl
Niniejszy Regulamin określa przepisy porządkowe dla osób uczestniczących (dalej: Uczestnicy) w
Targach Praca.pl (dalej: Targi) w dniu 30 marca 2017 roku.
Organizatorem Targów jest Praca.pl Sp. z o.o., właściciel serwisu Praca.pl (dalej: Organizator)
Lokalizacja Targów: Biznes Klub Stadionu Legii Warszawa, ul. Łazienkowska 3, Warszawa (dalejLEGIA
Godziny otwarcia targów dla uczestników: 10:00 – 17:00. Przepisy porządkowe dla osób
uczestniczących w Targach:
1. Uczestnicy Targów mogą przebywać na terenie targów w terminie i godzinach otwarcia Targów.
2. Wejście na teren Targów jest bezpłatne dla wszystkich uczestników.
3. Organizator może zdecydować o tym ze w razie zbyt dużej ilości zwiedzających wstęp na targi
może być chwilowo wstrzymany.
4. Każdy uczestnik wchodzący na teren targów wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w związku z
nagrywaniem materiałów video oraz fotografowaniem przebiegu Targów. Uczestnik wyraża zgodę,
aby wymienione materiały video lub foto były używane przez Organizatora we wszelkich
produkcjach, prezentacjach, reklamach, relacjach – wewnętrznych i zewnętrznych bez ograniczeń
czasowych i lokalizacyjnych.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz
jakiekolwiek straty, kradzieże lub szkody w mieniu Wystawców i Gości powstałe z jakiejkolwiek
przyczyny. Do dyspozycji Uczestników, którzy będą mieć nagłe problemy zdrowotne w trakcie trwania
Targów, Organizator udostępnia nieodpłatnie w pełni wyposażony ambulans z wykwalifikowanym
personelem w postaci lekarza oraz ratownika medycznego (zlokalizowany przy ul. Łazienkowska 3,
przy wejściu głównym).
6. Zabrania się Uczestnikom wszelkich działań niezgodnych z powszechnie obowiązującym na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej prawem.
7. Zabrania się Uczestnikom prowadzenia wszelkich działań komercyjnych, reklamowych,
promocyjnych, czy akwizycji a także zbiórek pieniężnych nieuzgodnionych z Organizatorem.
8. Uczestnicy Targów są zobowiązani do przestrzegania następujących postanowień: - niezajmowanie
przestrzeni podlegającej ochronie przeciwpożarowej - poddawanie się poleceniom porządkowym,
wydawanym przez przedstawicieli Organizatora, w szczególności w sytuacjach kryzysowych
9. Obowiązują następujące zakazy na terenie Targów: - wnoszenia, spożywania i dystrybuowania
alkoholu oraz innych używek (osoby będące w stanie wyraźnego odurzenia lub upojenia
alkoholowego nie będą miały możliwości wejścia na teren Targów) - palenia wyrobów tytoniowych z
wyjątkiem miejsc specjalnie oznaczonych, przeznaczonych do tego celu - wprowadzania zwierząt (za
wyjątkiem psów – przewodników osób niewidomych) - wnoszenia oraz używania broni i amunicji oraz
wszelkich innych materiałów czy substancji szkodliwych, stanowiących zagrożenie pożarowe, czy
zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających na terenie Targów - bezwzględny zakaz używania
otwartego ognia - zakłócania porządku publicznego - zaśmiecania terenu Targów (np. materiałami

reklamowymi) - niszczenia wszelkiego mienia Organizatora Targów (przed wszystkim zabudowy stoisk
oraz ich wyposażenia) - niszczenia infrastruktury w obrębie Targów (np. oklejanie ścian) - zastawiania
i blokowania ciągów komunikacyjnych oraz wyjść ewakuacyjnych
10. W przypadku nieprzestrzegania ww. zakazów Organizator zastrzega sobie prawo do poproszenia
o opuszczenie terenu Targów, a w przypadkach rażącego naruszenia ww. zakazów Organizator
zastrzega sobie prawo do wezwania policji.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość nieograniczonego czasowo wprowadzania zmian do
niniejszego Regulaminu.
12. Niniejszy Regulamin jest powszechnie dostępny na stronie
http://praca.pl/plki/Regulamin_porzadkowy_Targi_Pracapl.pdf oraz będzie wywieszony i dostępny
na terenie Targów.
13. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu Organizator prosi o nie wchodzenie na
teren Targów.
14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
15. Na terenie Targów obowiązują również wszelkie Regulaminy wprowadzone przez Stadion Legia
Warszawa lub inne osoby lub podmioty upoważnione przez Legię Warszawę i nie są one zastąpione
przez niniejszy Regulamin, który jest ich uzupełnieniem lub potwierdzeniem.

