
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZESTRZENI WYDARZENIA 

„LATO NA TARGACH” 

ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW 

POZNAŃSKICH 
 

1. Organizatorem akcji „Lato na Targach” jest spółka pod firmą Międzynarodowe Targi 

Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-734 Poznań, ul. Głogowska 14, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000202703, akta 

rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, oraz rejestru czynnych 

podatników VAT – NIP 777-00-00- 488, kapitał zakładowy – 42.310.200,00 PLN, zwana 

dalej MTP. 

2. W ramach „Lata na Targach” Organizator udostępnia uczestnikom: plac zabaw, ogród letni, 

fontannę, boisko do gry w piłkę nożną ze sztuczną nawierzchnią, strefę wypoczynku 

z hamakami i posiedziskami, plażę oraz pawilon 1 ze strefą rolek, strefą tenisa stołowego, 

strefą sportu (badminton, piłka halowa, koszykówka, siatkówka), czytelnią oraz strefą 

animacji. Wymienione przestrzenie służą zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci 

i dorosłych. 

3. Wymieniona w pkt. 2 powyżej infrastruktura czynna jest codziennie w okresie od 10 lipca 

2019 r. do 25 sierpnia 2019 r., w następujących godzinach: 

1) w środy i czwartki od 10.00 do 24.00, 

2) w piątki, soboty i niedziele od 10.00-20.00; 

3) w poniedziałki i wtorki - nieczynne. 

4. Wypożyczalnia sprzętu służącego do jazdy na rolkach (kaski, rolki), która zlokalizowana jest 

w paw. 1 czynna jest w czasie warsztatów rolkowych, które odbywają się w sobotę i niedzielę 

w godzinach 16.00-19.00. 

5. W szczególnych okolicznościach MTP zastrzega sobie prawo do zmiany wskazanych godzin 

otwarcia, jak również do wcześniejszego zamknięcia/późniejszego udostępnienia wybranych 

przestrzeni ze względu na złe warunki atmosferyczne, konieczne prace techniczne, awarie lub 

inne zdarzenia. 

6. Organizatora na terenie wydarzenia „Lato na Targach” reprezentuje Opiekun Plaży , który 

uprawniony jest do egzekwowania zapisów regulaminu i pilnowania porządku na terenie 

„Lata na Targach”. 

7. Wstęp oraz korzystanie z przestrzeni „Lato na Targach” są bezpłatne, przy czym MTP: 

1) zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach udostępnianie wybranego sprzętu 

sportowo-rekreacyjnego/ gier planszowych za kaucją zwrotną, o której mowa w pkt. 9 

poniżej; 

2) zasady i warunki wypożyczania hulajnóg elektrycznych dostępnych dla uczestników 

„Lata na Targach”, dokonywane poprzez aplikację na smartfonie uczestnika, określa 

odrębny regulamin firmy Green Electricity sp. z o.o., dostępny po pobraniu aplikacji 

blinkee.city (Google Play, App Store). 

8. Wykaz sprzętu sportowo-rekreacyjnego i gier planszowych (dalej jako: Sprzęt) dostępny jest 

u Opiekuna Plaży. 

9. W sytuacji wprowadzenia przez MTP kaucji zwrotnej, jak wskazano w pkt. 7.1 powyżej 

korzystający ze Sprzętu przekazuje Opiekunowi Plaży swoje dane (imię i numer telefonu 

komórkowego) i szacunkowy czas wypożyczenia oraz reguluje kaucję zwrotną w wysokości 

10 zł. Po upływie zadeklarowanego czasu wypożyczenia korzystający zobowiązany jest do 

zwrotu Opiekunowi Plaży udostępnionego mu Sprzętu w stanie w jakim go otrzymał. W razie 

stwierdzenia uszkodzenia Sprzętu uniemożliwiającego jego dalsze użytkowanie Opiekun 

Plaży może dokonać zatrzymania kaucji, jako zryczałtowane odszkodowanie z tytułu 

uszkodzenia Sprzętu. 

10. MTP zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie wydarzeń. 



11. Teren, na którym odbywa się wydarzenie „Lato na Targach” objęty jest ciągłym 

monitoringiem wizyjnym. Celem monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa 

osobom przebywającym w strefie „Lata na Targach” oraz zabezpieczenie mienia MTP 

i podmiotów wypożyczających sprzęt rekreacyjno-sportowy, ustalenie sprawców 

ewentualnych czynów niedozwolonych oraz udokumentowanie ewentualnych 

nieszczęśliwych wypadków. System monitoringu wizyjnego, stanowiący własność MTP, 

składa się kamer i monitorów pozwalających na bieżący podgląd oraz urządzeń rejestrujących 

obraz. Administratorem danych osobowych w postaci wizerunków osób przebywających 

w przestrzeni „Lata na Targach” są MTP . Dane osobowe będą przetwarzane z względu na 

prawnie uzasadniony interes MTP jako organizatora wydarzenia „Lato na Targach” 

i właściciela terenu, na którym jest organizowane to wydarzenie. Przetwarzanie danych 

osobowych będzie służyć podejmowaniu działań profilaktycznych lub interwencyjnych przez 

MTP, a także podmioty współpracujące, którym powierzono przetwarzanie lub udostępniono 

dane osobowe. 

12. Dane osobowe uczestników wydarzenia „Lato na Targach” będą przetwarzane zgodnie 

z RODO i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i wizerunku. Dane 

osobowe, w tym obejmujące wizerunek, będą przechowywane przez MTP 14 dni, chyba ze 

okres przechowywania będzie musiał ulec wydłużeniu z uwagi na zaistniałe okoliczności 

mogące wpływać na bezpieczeństwo osób i mienia albo ewentualny proces dochodzenia 

roszczeń przez osoby lub podmioty poszkodowane. 

13. Dzieci poniżej 13 lat mogą przebywać na terenie przestrzeni „Lato na Targach”  jedynie pod 

opieką rodziców lub opiekunów. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie 

przestrzeni „Lato na Targach” odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie. 

14. Woda w fontannie pochodzi z obiegu zamkniętego i nie jest zdatna do picia. 

15. Z urządzeń znajdujących się na placu zabaw, boisku, strefach wypoczynku, plaży oraz 

pawilonie 1, należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

16. Jazda na deskorolce/łyżworolkach/wrotkach/hulajnogach jest dozwolona pod warunkiem 

stosowania się do zasad bezpieczeństwa oraz wytycznych instruktora i Opiekuna Plaży. 

17. Zabronione jest wychodzenie, lub wyjeżdżanie poza obszar placu zabaw, paw. 1, boisk oraz 

dostępnej infrastruktury „Lata na Targach” na pozostały teren MTP bez zgody MTP. 

18. Na całym terenie wydarzenia „Lato na Targach” obowiązuje zakaz: 

1) zaśmiecania terenu, 

2) niszczenia i uszkadzania roślinności, 

3) dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych oraz ogrodzeń, 

4) zakłócania spokoju i porządku publicznego, 

5) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji 

chemicznych, 

6) wprowadzania zwierząt, spożywania napojów alkoholowych (z wyjątkiem strefy 

wypoczynku, w której można zakupić piwo w środy i czwartki od godz. 19:00 do 22:00) 

lub innych środków odurzających, 

7) palenia tytoniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych, 

8) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców. 

19. Wszelkie zauważone nieprawidłowości, uszkodzenia lub zniszczenia należy zgłaszać 

u Opiekuna Plaży.  

20. Użytkownicy korzystają z placu zabaw, boiska, stref wypoczynku, plaży oraz stref 

w pawilonie 1 na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody 

na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach. Za szkody wyrządzone 

przez dzieci odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie. 

21. MTP nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z placu 

zabaw, boisk, stref wypoczynku, plaży, stref w pawilonie 1 oraz wypożyczonego sprzętu, jak 

również za mienie wniesione na teren MTP. 



22. Rezerwacja boiska wygasa, jeśli osoby, które dokonały rezerwacji nie zaczną z niego 

korzystać w czasie 15 minut od momentu planowanego rozpoczęcia gry. Rezerwacji boiska 

dokonuje się bezpośrednio u Opiekuna Plaży.  

23. Opiekunowie grup zorganizowanych – dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – 

zobowiązani są do powiadomienia Organizatora o terminie wizyty na wydarzeniu „Lato na 

Targach” poprzez bezpośrednie zgłoszenie u Opiekuna Plaży. Grupy zorganizowane – dzieci 

w wieku przedszkolnym i szkolnym – mogą przebywać na terenie „Lata na Targach” 

wyłącznie pod opieką Wychowawcy. 

24. Wszystkie osoby przebywające na terenie MTP zobowiązane są do przestrzegania poleceń 

Opiekuna Plaży i służb porządkowych zabezpieczających teren w czasie wydarzenia. 

25. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia 

par. 8 (Przepisy porządkowe) Regulaminu dla zwiedzających Targi i inne wydarzenia 

organizowane przez MTP. 

26. Niniejszy regulamin oraz regulamin wskazany w pkt 25 powyżej dostępne są na stronie 

internetowej www.grupamtp.pl. 

27. Wejście na teren wydarzenia „Lato na Targach” oznacza akceptację niniejszego Regulaminu 

oraz zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień. 
 
 

http://www.grupamtp.pl/

