
proMotion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 12/14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000690708, NIP: 5272817522, wysokość kapitału zakładowego: 5000,00 PLN.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin obowiązuje na terenie 11. Targów Cukierniczych, Piekarniczych i Lodziarskich - Sweettargi 2023, (zwanych dalej „Targami”), które odbywają 
się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach („MCK”) w dniach 18-20 marca 2023.

2. Organizatorem Targów jest proMotion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 12/14, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000690708, NIP: 5272817522, wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 PLN.

3. Regulamin obowiązuje osoby wchodzące na teren Targów oraz przebywające na ich terenie. Osoby te podlegają także przepisom prawa polskiego oraz 
zobowiązane są także do stosowania się do wszelkich zaleceń i wytycznych wydawanych w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się 
COVID-19, obowiązujących w trakcie Targów. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie powyższych regulacji.

4. Zakup biletu lub wejście na teren Imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz regulacji, o których mowa w pkt 3 powyżej. 

§ 2 Postanowienia bezpieczeństwa – wejście na Targi

1. Przy wejściu na Targi uczestnik zobowiązany jest posiadać i przekazać kontrolerowi wejścia wypełniony druk oświadczenia że:
1.1. uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym oraz
1.2. oświadczenia o posiadaniu ważnego unijnego certyfikatu COVID. Druk oświadczenia znajduje się przy zakupionym bilecie wstępu na Targi.

2. Na przekazywanych drukach oświadczeń nie należy podawać żadnych danych osobowych, jak imię, nazwisko itd., ani nie należy się na nim podpisywać.

3. Wskazane oświadczenia zbierane są wyłącznie w celu umożliwienia wstępu na Targi wyłącznie osobom zdrowym i nieprzebywającym na kwarantannie 
oraz zachowania dopuszczalnych limitów maksymalnej liczby osób mogącej przebywać jednocześnie na wybranej przestrzeni.

4. Złożenie oświadczeń jest dobrowolne. Niemniej jednak niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 1.1 skutkować może odmową wpuszczenia 
danej osoby na teren Targów. Natomiast niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 1.2 skutkować będzie przyjęciem, iż osoba ta jest 
niezaszczepiona i jest objęta limitami dotyczącymi maksymalnej liczby osób mogącej przebywać jednocześnie na wybranej przestrzeni, co może 
spowodować odmowę wpuszczenia danej osoby na teren Targów lub konieczność oczekiwania na wpuszczenie na teren Targów w przypadku, w którym 
wymagać tego będą obowiązujące w chwili odbywania się Targów ograniczenia.

5. Przy wejściu do Obiektu i na teren Targów, a także w oczekiwaniu w kolejce do wejścia lub szatni, uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji dłoni oraz 
zasłonięcia ust oraz nosa maseczką.

§ 3 Postanowienia bezpieczeństwa – przebywanie na terenie Targów

1. Liczba uczestników Targów nie może przekroczyć dopuszczalnego prawem limitu maksymalnej liczby osób mogącej przebywać jednocześnie na wybranej 
przestrzeni obowiązującego w chwili odbywania się Targów. Organizator uprawniony jest do odmowy wpuszczenia na Targi lub wskazania konieczności 
oczekiwania na wejście w celu zachowania odpowiednich limitów.

2. Na terenie Targów obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa przy pomocy maseczki. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego zaopatrzenia się w 
maseczkę. Na terenie Targów możliwy jest zakup maseczek jednorazowych.

3. Uczestnicy Targów zobowiązani są do zachowywania dystansu co najmniej 1,5 m od pozostałych osób przebywających na terenie Obiektu i Targów.

4. W razie potrzeby służby porządkowe Organizatora uprawnione są do podejmowania działań mających na celu stosowanie się uczestników do 
obowiązujących regulacji. W szczególności służby te uprawnione są do żądania zasłaniania przez uczestników ust i nosa, a także wyproszenia z Targów 
uczestnika naruszającego Regulamin.

5. W przypadku wystąpienia u uczestnika podczas Targów wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, 
wysoka temperatura, zobowiązany jest on zgłosić się do Biura Organizatora Targów, gdzie zostanie on poddany izolacji.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie zasad bezpieczeństwa na Targach związanych ze stanem epidemii COVID-19. Zasady dotyczące zakupu biletów na 
Targi oraz uczestnictwa w Targach regulują odrębne regulaminy.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin udostępniony jest dla Uczestników Imprezy na w punkcie informacyjnym Organizatora znajdującym się na terenie Targów oraz na stronie 
internetowej www.sweettargi.fairexpo.pl

STRONA 1/1REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA COVID-19

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA COVID-19

    Kontakt:

Ilona Syryłło
Project Director

 kom. (+48) 664 080 283

e-mail: isyryllo@fairexpo.pl
sweettargi@fairexpo.pl

www.sweettargi.fairexpo.pl

proMotion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-222, ul. Prądzyńskiego 12/14, wpisana 
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000690708, NIP 5272817522, kapitał zakładowy 5000 PLN

ORGANIZATOR




