
Regulamin XXII edycji Targów Zabawek organizowanych przez Rekman Sp. z o.o. z 

siedzibą w Magnicach 

Wrocław, Tarczyński Arena we Wrocławiu, 30-31.08.2022 r. 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. XXII edycja Targów Zabawek, zwanych w dalszej części regulaminu Targami, odbędzie się 

w dniach 30-31 sierpnia 2022 roku w Tarczyński Arena we Wrocławiu. 

2. Organizatorem Targów jest Rekman Sp. z o.o. z siedzibą w Magnicach (55-040), przy ulicy 

Europejskiej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 

KRS  0000186106, NIP: 8990108768, kapitał zakładowy 660.000 zł, zwana dalej 

Organizatorem. 

II. Zasady uczestnictwa 

1. Uczestnictwo w Targach mogą zgłosić klienci lub potencjalni klienci Rekman Sp. z o.o. 

(dalej: Klienci). Klient zgłasza udział w Targach dokonując rejestracji na stronie 

https://rekman.com.pl/rejestracja-klienta-2022/ najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2022 roku. W 

formularzu rejestracyjnym Klient wskazuje liczbę uczestników Targów z jego ramienia (dalej: 

Uczestnicy). Organizator zastrzega sobie możliwość do wcześniejszego zakończenia rejestracji 

w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc przeznaczonych dla Uczestników Targów. 

2. Zarejestrowanie uczestnictwa w Targach wymaga akceptacji przez Klienta niniejszego 

Regulaminu. 

3. Rejestracja zostanie zamknięta w dniu 12 sierpnia 2022 roku o godzinie 23:59:59. 

4. Udział w Targach jest bezpłatny, z zastrzeżeniem postanowień pkt 7 poniżej. 

5. Klient we własnym zakresie pokrywa koszty dojazdu Uczestników na miejsce Targów oraz 

koszty powrotu. 

6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Targach lub zmniejszenia liczby Uczestników 

danego Klienta, w terminie do 22 sierpnia 2022 roku Klient nie ponosi kosztów rezygnacji. W 

przypadku rezygnacji lub zmniejszenia liczby Uczestników danego Klienta po tym dniu Klient 

zobowiązany jest do pokrycia kosztów rezygnacji w wysokości 500 zł netto za każdego 

Uczestnika, który był przez niego zgłoszony, a nie uczestniczył w Targach. 

7. Klient zobowiązany jest pouczyć Uczestników Targów z jego ramienia o postanowieniach 

par. III oraz IV niniejszego Regulaminu oraz zapewnić ich przestrzeganie przez tych 

Uczestników. 

III. Bezpieczeństwo 

https://rekman.com.pl/rejestracja-klienta-2022/


1. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, Organizator wyłącza swoją 

odpowiedzialność z tytułu szkód poniesionych przez Klienta lub Uczestników w związku z 

organizacją, przebiegiem, odwołaniem lub przesunięciem terminu Targów. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione 

podczas Targów. 

3. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż 

obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane są Targi. 

IV. Inne kwestie 

1. Klient, wskazując Organizatorowi Uczestników, biorących udział z jego ramienia w Targach 

w określonym zakresie (udział w Targach, udział w bankiecie), zobowiązany jest zapoznać tych 

Uczestników z postanowieniami Polityki Prywatności XXII edycji Targów Zabawek. 

2. Organizator informuje, że Targi mogą być rejestrowane w formie zdjęć i nagrań audio-video 

(„Nagrania”), a Nagrania mogą być wykorzystane w celach sprawozdawczych i promocyjnych 

Organizatora w związku z Targami. Uczestnik biorąc udział w Targach wyraża poprzez to 

działanie zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku i głosu w celach promocyjnych 

i sprawozdawczych Organizatora w związku z Targami. 

3. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Targach w przypadku, gdy 

działania Uczestnika negatywnie wpływają na dobre imię, bezpieczeństwo lub w inny sposób 

wyrządzają lub mogą wyrządzić szkodę Organizatorowi lub pozostałym Uczestnikom Targów. 

4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie 

zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywają się Targi. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, z zastrzeżeniem, że nie będą one 

naruszać praw nabytych Klientów i Uczestników. W sprawach nieuregulowanych w 

powyższym Regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i innych powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

https://rekman.com.pl/wp-content/uploads/2022/06/POLITYKA-PRYWATNOSCI-XXII-edycji-Targow-Zabawek.pdf

