
REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW WYDARZENIA POD NAZWĄ  
„TARGI RZECZY ŁADNYCH / WIOSNA!“ I „TARGI RZECZY ŁADNYCH / EKO!“ 

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu pod nazwą Targi 
Rzeczy Ładnych WIOSNA! I EKO! (TRŁ WIOSNA I EKO) organizowanym przez firmę 
Ładne Rzeczy Sp. z o.o. spółka komandytowa, w tym prawa, obowiązki i zakres 
odpowiedzialności Organizatora oraz Wystawców. Każdy Wystawca może brać 
udział w Wydarzeniu tylko po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich 
postanowień regulaminu.  

Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2020 r. 

§ 1 

ORGANIZATOR – Ładne Rzeczy Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w 
Warszawie 01-410, ul. Raszei 6/4, NIP: 5272904215, Regon: 384240614, KRS nr 
0000801791. 

WYSTAWCA - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 
prawnej, jak również osoba małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do 
czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela 
ustawowego, która poprawnie i w terminie zgłosi swój udział w Wydarzeniu, 
uzyska zgodę Organizatora na udział w Wydarzeniu, a następnie uiści stosowną 
opłatę. 

WYDARZENIE – „Targi Rzeczy Ładnych WIOSNA! I EKO!” organizowane oraz 
realizowane przez Organizatora lub os. fizyczne / podmioty przez niego 
upoważnione w dniach 28 i 29 marca 2020 r. (sobota i niedziela) w Warszawie, w 
przestrzeniach eventowych Centrum Praskie Koneser w Warszawie, 
zlokalizowanych na terenie Centrum. 

§ 2 

1. Rekrutacja na Wydarzenie odbywa się na podstawie subiektywnej selekcji 
Wystawców  dokonanej przez Organizatora spośród wszystkich zgłoszeń 
nadesłanych przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.targirzeczyladnych.pl. 
Decyzja ma charakter subiektywny i niepodważalny. Wysłanie zgłoszenia nie 
oznacza przyjęcia na listę wystawców. Start naboru wystawców nastąpi w dniu 19 
stycznia 2020 i potrwa 10 lutego 2020. Wyniki rekrutacji zostaną wysłane 
indywidualnie mailem do osób/firm zakwalifikowanych do udziału w Wydarzeniu 
do dnia 17 lutego 2020. Organizator pobiera od Wystawców wynagrodzenie z 
tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu z uwzględnieniem: wybranej przez Wystawców 
powierzchni sprzedaży – stoiska niezabudowanego, wyposażenia dodatkowego 
stoiska oraz świadczeń promocyjno-reklamowych. 

2. Zakwalifikowani Wystawcy zobowiązani są do wniesienia opłaty za stoisko 
(cennik poniżej) do dnia 24 lutego 2020. Decyduje data wykonania przelewu. Po 

http://www.targirzeczyladnych.pl


tym terminie opłata ulega podwyższeniu, zgodnie z poniższym cennikiem. 

3. Cennik powierzchni wystawienniczej obowiązujący od dnia ogłoszenia naboru, 
tj. 20 stycznia br., do dnia 24 lutego 2020 (w zależności od wybranego przez 
Wystawcę metrażu, stoiska):  

a) 4 m2  - 690 zł netto  

b) 6 m2 - 890 zł netto 

c) 8 m2 - 1050 zł netto 

d) 12 m2 - 1850 zł netto  

e) 20 m2 - 2800 zł netto 

f) stoisko powyżej 20 m2 – do indywidualnej wyceny, wycena ustalona w 
drodze korespondencji mailowej, 

 4. Cennik powierzchni wystawienniczej obowiązujący od dnia 25 lutego do dnia 
29 lutego 2020 (w zależności od wybranego przez Wystawcę metrażu stoiska): 

a) 4 m2  - 850 zł netto 

b) 6 m2 - 1100 zł netto 

c) 8 m2 - 1300 zł netto 

d) 12 m2 – 2100 zł netto 

e) 20m2 – 3100 zł netto 

5. Podmioty, które zostały zakwalifikowane na listę Wystawców lecz nie dokonały 
wpłaty w żadnym z powyższych terminów zostają automatycznie wykreślone z 
listy Wystawców. 

6. Opłata za wyposażenie dodatkowe (cennik poniżej) naliczana jest dodatkowo,  
w zależności od wybranego zapotrzebowania Wystawcy, na podstawie 
wypełnionego przez Wystawcę formularza zamówienia: 

a) stół 160x75x72cm -  65 zł netto 

b) krzesło - 45 zł netto 

c) zasilanie elektryczne***: 

✓ Do 100W - 30 zł netto 

✓ Do 300W - 60 zł netto 

✓ Do 4kW - 160 zł netto 

✓ Powyżej 4kW (wycena indywidualna, ustalona w drodze korespondencji 
mailowej, uzależniona od zapotrzebowania: czy potrzebne zasilanie 
trójfazowe czy jednofazowe); 



d) reklama cała strona w katalogu targowym (nakład 8000 egzemplarzy, 
dystrybuowany jako bilet wstępu dla odwiedzających) - 600 zł netto 

 e) dedykowany wpis na Facebooku TRŁ – 150 zł netto **** 

     f) dedykowany wpis na Instagramie TRŁ – 150 zł netto ***** 

 g) wyróżniona publikacja w katalogu targów (min. 400 znaków) – 500 zł netto 

 h) ekskluzywny pakiet promocyjny - 1100 zł netto, w skład którego wchodzą: 

✓ wyróżniona publikacja w katalogu targów (min. 400 znaków)  

✓ całostronicowa reklama w katalogu targów (nakład 8 tys. szt.)  

✓ wskazanie marki/firmy w jednej informacji prasowych  

✓ dedykowany wpis na Facebooku i na Instagramie TRŁ****  

 
**** i ***** - dedykowane wpisy są autorskie i nie podlegają autoryzacji; 

7. Organizator nie pobiera prowizji od przychodu Wystawców. 

8. Organizator zastrzega sobie brak możliwości dzielenia jednego stoiska przez 
kilku wystawców. 

9. Organizator zastrzega sobie brak możliwości podnajmowania stoisk przez 
Wystawców osobom trzecim. 

10. Organizator zastrzega sobie brak możliwości sprzedaży i prezentacji przez 
Wystawcę towaru nie będącego przedmiotem jego działalności, którą wskazał w 
formularzu zgłoszeniowym. 

11. ***Organizator zastrzega sobie prawo odłączenia stoiska od prądu w przypadku 
przekroczenia przez Wystawcę poboru deklarowanego w formularzu 
zgłoszeniowym, bez zwrotu opłaty za tę usługę.  

12. Organizator zastrzega sobie brak możliwości rozstawiania roll up’ów oraz 
innych materiałów promocyjnych, jeśli utrudniają one widoczność Wystawców i /
lub zaburzają estetykę przestrzeni wystawienniczej wg Organizatora, bądź są 
niezgodne z przepisami PPOŻ. 

§ 3 

1. Opłatę za uczestnictwo w Wydarzeniu należy uiścić po otrzymaniu informacji o 
przyjęciu na listę wystawców, przelewem bankowym na konto, które 
Organizator wskaże w mailu potwierdzającym przyjęcie. Faktura VAT zostanie 
wystawiona po wniesieniu opłaty, nie później niż do dnia 28 marca 2020 i 
przesłana drogą mailową, w wersji elektronicznej, bez podpisu.  

Zgodnie z §5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. 



zmieniające rozporządzenie z dnia 28 marca 2011r.(Dz. U. z dnia 18 grudnia 
2012 r. poz. 1428) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, 
wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do 
których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. 
U, z 2011 r. Nr 68, poz 360) nie ma wymogu umieszczania na fakturach 
pieczątki firmy i podpisu osoby wystawiającej. 

§ 4 

1. Wystawca ma obowiązek zatowarowania wynajętego stoiska na swój koszt w 
wyznaczonych przez Organizatora godzinach. Powierzchnia zostanie udostępniona 
Wystawcy przez Organizatora od dnia 27 marca 2020 r.  od godz. 14:00 do dnia 29 
marca 2020 r. godz. 23:00. Montaż i zatowarowanie stoisk odbywają się w dniu 27 
listopada 2020r. w godzinach 14:00 - 22:00, zgodnie z rozpiską godzinową, którą 
prześle Organizator. Ewentualne dodatkowe godziny montażowe zostaną 
zaproponowane wystawcy w drodze korespondencji mailowej, na min. 5 dni przed 
wydarzeniem. Gotowość stoiska dla zwiedzających Wystawca jest zobowiązany 
zapewnić na godz. 10:30 w dniu 28 marca 2020r. Wystawca jest zobowiązany do 
obecności na stoisku od godziny 10.30 (na wypadek zamkniętych oprowadzań) do 
godziny 19:30 każdego dnia wystawienniczego. Wystawca jest zobowiązany do 
całkowitego demontażu stoiska (wywiezienia swoich wszystkich sprzętów i 
przedmiotów) na swój koszt w dniu 29 marca 2020 r. w godz. 19.30 – 23.00. 
Niezwłocznie po zakończeniu okresu, na jaki powierzchnia została udostępniona, 
Wystawca zobowiązuje się do zwrotu Organizatorowi powierzchni wraz z 
wypożyczonym wyposażeniem dodatkowym stoiska w stanie niepogorszonym.  

2. Wystawca zostanie zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy wszelkich 
zniszczeń obiektu, w którym odbywa się  Wydarzenie, bądź uszkodzeń jego 
wyposażenia, powstałych z winy Wystawcy, bądź osób mu towarzyszących, 
Wystawca przyjmuje tym samym do wiadomości, że jakakolwiek ingerencja w 
wynajętą przestrzeń nie jest możliwa (zakaz wiercenia, wbijania gwoździ, 
podwieszania się do elementów stałych budynku itp.). 

3. W przypadku opóźnień w montażu stoiska bądź braku personelu na stoisku  
w   godzinach trwania Wydarzenia, Organizator ma prawo do wykluczenia 
Wystawcy z Wydarzenia bez obowiązku zwrotu opłaty za stoisko. 

4. Organizator zapewnia patrol ochrony podczas całego okresu wynajmu stoiska, 
wraz z dyżurami nocnymi. Niemniej jednak Organizator nie bierze 
odpowiedzialności za towar znajdujący się na stoisku, Wystawca jest zobowiązany 
do zabezpieczenia swojego stoiska; Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
produkty Wystawców, w szczególności za ich uszkodzenie lub kradzież przez osoby 
trzecie. 

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa Wystawca zobowiązany jest 
niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora drogą mailową i 
telefoniczną, nie później jednak niż do 5 dni od daty potwierdzenia przyjęcia 



zgłoszenia przez Organizatora. W przypadku rezygnacji przez Wystawcę z 
uczestnictwa w Wydarzeniu po dniu 5 marca 2020 pobierana jest pełna opłata za 
wynajęcie stoiska, a w przypadku wcześniejszej wpłaty, brak zwrotu.  

6. Wystawca zobowiązuje się, że powierzchnia oraz jej wyposażenie będą 
wykorzystane tylko i wyłącznie dla celów promocji działalności prowadzonej 
przez Wystawcę, Wystawca zobowiązuje się, że przy użyciu powierzchni i jej 
wyposażenia nie będzie promował ani rozpowszechniał treści sprzecznych z 
prawem i dobrymi obyczajami. Wystawca przyjmuje do wiadomości, że wynajęta 
przestrzeń nie może zostać w żaden sposób naruszona (zakaz wieszania, 
wiercenia, ingerencji w wynajętą przestrzeń);  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę sprzedawanych 
lub prezentowanych produktów na stoisku Wystawcy. 

8. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu, a także 
do podporządkowania się poleceniom przedstawicieli Organizatora w zakresie 
utrzymania porządku i bezpieczeństwa Wydarzenia w tym także dotyczących 
poziomu hałasu emitowanego na terenie Wydarzenia.  

9. Wystawca ma obowiązek przestrzegać podczas Wydarzenia zasad BHP oraz 
Regulaminu obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie. Wszelkie regulaminy i 
zasady PPOŻ/BHP przesyłane będą w formie korespondencji mailowej i są 
jednoznaczne z ich akceptacją. 

10. Organizator zapewni odpłatnie dostawę prądu elektrycznego do gniazda 
prądotwórczego znajdującego się na terenie Wydarzenia tylko tym Wystawcom, 
którzy zgłoszą taką  potrzebę. Opłata za zużycie prądu jest wymieniona w 
formularzu zgłoszeniowym.  

11. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Wydarzenia. Tym samym 
ciąży na nim obowiązek niezwłocznego poinformowania wszystkich Wystawców o 
takich zmianach oraz zwrot otrzymanych korzyści majątkowych w przypadku, gdy 
Wydarzenie nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących wyłącznie po stronie 
Organizatora. 

§ 5 

1. Organizator zobowiązuje się do aktywnej promocji Wydarzenia w mediach, 
dbania  
o PR, a także do bieżącego informowania o Wydarzeniu w mediach 
społecznościowych  
i w innych dostępnych mu kanałach informacyjnych. 

2. Organizator ma prawo do wykonania dokumentacji zdjęciowej i filmowej 
podczas Wydarzenia oraz wykorzystywania tych materiałów do celów 
marketingowych. 

3. Aby zadbać o jak największe dotarcie do szerokiej grupy odbiorców, Wystawca 
ma obowiązek udostępnić informację o Wydarzeniu na firmowych fan page’ach na 



Facebooku i Instragramie, oraz dokonać na nich co najmniej trzech wpisów na 
temat swojego uczestnictwa w Wydarzeniu przed jego rozpoczęciem. W 
przypadku posiadania bazy, Wystawca zobowiązany jest do jednorazowego 
mailingu informującego o jego obecności na Targach, a także do dokonaniu wpisu 
na swoją stronę www.  

4. W ramach współpracy Wystawca przekaże Organizatorowi wszelkie materiały 
promocyjne i zdjęcia dotyczące promocji Wystawcy. Z dniem przekazania 
powyższych materiałów Wystawca zezwala Organizatorowi na ich wykorzystanie 
na potrzeby promocji wydarzenia, na następujących polach eksploatacji: 
utrwalenie, zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, informatycznymi, 
audiowizualnymi, multimedialnymi, cyfrowymi, plastycznymi, wprowadzenie do 
obrotu, publikowanie i rozpowszechnianie na łamach prasy, wprowadzenie do 
pamięci komputera, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, publiczne 
odtworzenie, najem i użyczenie, nadanie i reemitowanie, nadanie przez sieć 
przekazu elektronicznego, sieci lokalne oraz rozpowszechnianie w sieciach 
informatycznych i telekomunikacyjnych, w publicznej sieci internet, a w tym 
umieszczenie na serwerze Organizatora, w sposób umożliwiający indywidualnym 
użytkownikom dostęp w wymiarze, miejscu i czasie przez nich indywidualnie 
określonym. Wystawca zezwala Organizatorowi na dokonywanie wszelkich 
opracowań materiałów, o których mowa powyżej, w szczególności dokonywanie 
skrótów, łączenie z innymi utworami, włączanie do innych utworów, opracowań 
redakcyjnych itp. oraz na korzystanie z takich opracowań w sposób określony w 
niniejszym postanowieniu. Wyłącznie Wystawca ponosi odpowiedzialność i 
zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód Organizatora wynikających z 
ewentualnego naruszenia praw innych podmiotów na skutek rozpowszechnienia 
lub wykorzystania powyżej określonych materiałów na zasadach określonych w 
niniejszej Umowie. Wystawca zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt 
wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych 
osób wskutek niezgodności ze stanem rzeczywistym oświadczeń zawartych w 
zdaniach poprzedzających, a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez 
Organizatora lub zasądzenia od Organizatora - do zwrotu regresowo na wezwanie 
Organizatora całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich związanych z tym 
wydatków, włączając w to koszty postępowania sądowego, arbitrażowego, 
administracyjnego lub ugodowego. Wystawca zobowiązuje się nadto do 
przystąpienia na swój własny koszt, na wezwanie Organizatora lub 
kompetentnego organu, do jakiegokolwiek postępowania sądowego lub 
pozasądowego toczącego się z udziałem Organizatora, a wynikłego z okoliczności, 
o których mowa w zdaniach poprzedzających. 

Wystawca oświadcza, iż publikacja materiałów graficznych, o których mowa w 
ustępie poprzedzającym na zasadach określonych w niniejszej Umowie, nie 
naruszy przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr i interesów osób 
trzecich. Nadto, Wystawca oświadcza, że autorzy tych materiałów wyrazili zgodę 
na ich wykorzystanie przez Wystawcę oraz osoby, z którymi Wystawca zawrze 
stosowne umowy (w tym przez Organizatora) przysługujących im autorskich praw 
osobistych, w tym prawa do publikacji i  rozpowszechniania utworów bez 



oznaczania ich imieniem, nazwiskiem autora, prawa nadzoru autorskiego nad 
korzystaniem z utworu oraz prawa do integralności utworu. Wystawca oświadcza 
także, że autorzy wskazanych w ustępie poprzedzającym materiałów wyrazili 
zgodę na ich publikację w celach reklamy oraz promocji Wydarzenia, a także na 
ich łączenie z innymi utworami Wydarzenia. Wyłącznie Wystawca ponosi 
odpowiedzialność i zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód Organizatora 
wynikających z ewentualnego naruszenia praw innych podmiotów na skutek 
wykorzystania powyżej określonych materiałów na zasadach określonych w 
niniejszej Umowie. Wystawca zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt 
wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych 
osób wskutek niezgodności ze stanem rzeczywistym oświadczeń zawartych w 
zdaniach poprzedzających, a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez 
Organizatora lub zasądzenia od Organizatora - do zwrotu regresowo na wezwanie 
Organizatora całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich związanych z tym 
wydatków, włączając w to koszty postępowania sądowego, arbitrażowego, 
administracyjnego lub ugodowego. Organizator zobowiązuje się nadto do 
przystąpienia na swój własny koszt, na wezwanie Organizatora lub 
kompetentnego organu, do jakiegokolwiek postępowania sądowego lub 
pozasądowego toczącego się z udziałem Organizatora, a wynikłego z okoliczności, 
o których mowa w zdaniach poprzedzających. 

§ 6 

1.        Administratorem danych osobowych Kontrahenta/ osób Kontrahenta 
reprezentujących lub działających w jego imieniu przedstawicieli wskazanych w 
Formularzu zgłoszeniowym  w związku ze współpracą przy organizacji Targi 
Rzeczy Ładnych jest firma Ładne Rzeczy Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą 
w Warszawie 01-410, ul. Raszei 6/4 (dalej jako „Administrator”). 

2.        Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można 
skontaktować się poprzez e-mail iod@targirzeczyladnych.pl w każdej sprawie 
dotyczącej przetwarzania danych osobowych Kontrahenta/osób Kontrahenta 
reprezentujących lub działających w jego imieniu przedstawicieli wskazanych w 
Formularzu  w związku ze współpracą przy  organizacji/obsłudze Targi Rzeczy 
Ładnych. 

3.        Dane osobowe Kontrahenta/osób Kontrahenta reprezentujących lub 
działających w jego imieniu przedstawicieli wskazanych w Formularzu  będą 
przetwarzane w szczególności: 

a)              celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora 
polegających na przetwarzaniu danych osobowych w celach organizacyjnych, 
promocyjnych i logistycznych związanych z Targi Rzeczy Ładnych oraz na 
możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed 
takimi roszczeniami przez Administratora - podstawą prawną przetwarzania 
danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 



4.        Kontrahent zobowiązuje się do wykonania na zlecenie i w imieniu Ładne 
Rzeczy Sp. z o.o. spółka komandytowa, względem osób przez siebie 
zatrudnionych (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia), których dane 
osobowe będą ujawniane Administratorowi w celu realizacji wzajemnej 
współpracy (w tym w szczególności osób Kontrahenta reprezentujących lub 
działających w jego imieniu przedstawicieli wskazanych w Formularzu) obowiązku 
informacyjnego zgodnie z art. 14 RODO. 

5.        Dane osobowe Kontrahenta/ osób Kontrahenta reprezentujących lub 
działających w jego imieniu przedstawicieli wskazanych w Formularzu  mogą być 
przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z 
realizacją wzajemnej współpracy przy Targi Rzeczy Ładnych, podmiotom 
świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji 
dokumentów. Dane osobowe Kontrahenta/osób Kontrahenta reprezentujących lub 
działających w jego imieniu przedstawicieli wskazanych w Formularzu  mogą być 
także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez 
obowiązujące przepisy prawa. 

6.        Dane osobowe Kontrahenta/osób Kontrahenta reprezentujących lub 
działających w jego imieniu przedstawicieli wskazanych w Formularzu będą 
przetwarzane do zakończenia współpracy związane z organizacją/obsługą  imprez 
pod nazwą Targi Rzeczy Ładnych. Okres przetwarzania danych osobowych może 
zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli 
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia 
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 
Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i 
przez czas wymagany przepisami prawa. 

7.        Kontrahentowi, osobom Kontrahenta reprezentującym lub działającym w 
jego imieniu przedstawicielom wskazanym w formularzu przysługuje prawo: 
dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia 
sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

8.        Kontrahentowi, osobom Kontrahenta reprezentującym lub działającym w 
jego imieniu przedstawicielom wskazanym w Formularzu przysługuje także prawo 
wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn 
związanych z jego szczególną sytuacją. 

9.        Kontrahentowi,  osobom Kontrahenta reprezentującym lub działającym w 
jego imieniu przedstawicielom wskazanym w Formularzu  przysługuje także prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
RODO. 

10.    Podanie danych osobowych przez Kontrahenta jest niezbędne do realizacji 
wzajemnej współpracy przy organizacji Targi Rzeczy Ładnych. 

 
§ 7 



1. Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z 
akceptacją niniejszego regulaminu.  

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian niniejszego regulaminu w każdej 
chwili. 

3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu odbędą się w formie publikacji na 
stronie www.targirzeczyladnych.pl lub na Facebooku/Targi Rzeczy Ładnych. 

http://www.targirzeczyladnych.pl

