
Regulamin dla osób zwiedzających imprezy  

organizowane na terenie Obiektu  

Centrum Targowo-Konferencyjnego Expo Silesia w Sosnowcu  

 

1. Regulamin obowiązuje Zwiedzających targi i inne wydarzenia organizowane przez Expo 

Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 

Sosnowiec, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000252032, z 

kapitałem zakładowym 1.227.000 PLN oraz rejestru czynnych podatników VAT – NIP 

959-17-26-258, zwaną dalej Expo Silesia. Regulamin obowiązuje również Zwiedzających 

targi i inne wydarzenia organizowane wspólnie przez Expo Silesia sp. z o.o. i partnerów. 

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie spółki Expo Silesia sp. z o.o., na stronie 

internetowej pod adresem www.exposilesia.pl oraz na stronach internetowych 

poszczególnych imprez targowych czy innych wydarzeń. 

3. Niniejszy Regulamin określa zasady wejścia na targi oraz przepisy porządkowe 

obowiązują ze zwiedzających podczas odbywających się imprez targowych. 

4. Wstęp na teren targów oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

5.  Zasady wstępu na poszczególne imprezy targowe oraz inne wydarzenia są ustalane przez 

Expo Silesia sp. z o.o. lub przez Expo Silesia sp. z o.o. i jej partnerów.  

6. Expo Silesia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo ograniczenia prawa wstępu na imprezy w 

zależności od charakteru danej imprezy targowej lub wydarzenia. Ograniczenia mogą 

również wynikać z konieczności wprowadzenia zasad bezpieczeństwa oraz innych 

nieprzewidzianych okoliczności. 

7. Dzieci powinny poruszać się po Obiekcie Expo Silesia pod opieką dorosłych/opiekunów. 

8. Na teren Obiektu Expo Silesia oraz na imprezy organizowane w obiektach Expo Silesia 

nie mają prawa wstępu osoby będące pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środków 

odurzających. 

9. Zwiedzający jest zobowiązany stosować się do poleceń służb porządkowych i ochrony 

Expo Silesia Sp. z o.o. 

10. Expo Silesia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo prowadzenia rejestracji zwiedzających 

imprezy. 

11. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności 

zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, dla celów 

dokumentacji oraz promocji czy reklamy imprezy prowadzonej przez Organizatora i jego 

partnerów. Wizerunek osób przebywających na terenie Obiektu Expo Silesia podczas 

imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów 

dokumentacyjnych, sprawozdawczych,   reklamowych oraz promocyjnych zgodnie z 

Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

12. Zwiedzającym imprezy zabrania się: 

a) przebywania na terenie Obiektu Expo Silesia poza godzinami otwarcia imprezy dla 

zwiedzających, 

b) wnoszenia alkoholu i środków odurzających na teren Obiektu Expo Silesia, 

c) spożywania alkoholu na terenie Obiektu Expo Silesia za wyjątkiem miejsc 

wyznaczonych, 

d)  wnoszenia na teren Expo Silesia broni i innych materiałów niebezpiecznych, 

http://www.exposilesia.pl/


e) używania otwartego ognia oraz palenia papierosów w pawilonach wystawowych poza 

miejscami wyznaczonymi, 

f) dotykania jakichkolwiek urządzeń, instalacji, w szczególności gniazd elektrycznych 

oraz teletechnicznych, 

g) dokonywania zmian położenia zaworów wodnych i sprężonego powietrza, 

h) wnoszenia na teren Obiektu Expo Silesia substancji zagrażających życiu lub zdrowiu, 

i) wprowadzania zwierząt na teren Obiektu Expo Silesia z wyjątkiem imprez podczas 

których prezentowane są zwierzęta, ale tylko za zgodą udzieloną przez Expo Silesia 

sp. z o.o., 

j) wchodzenia do miejsc i pomieszczeń nie przeznaczonych dla zwiedzających, 

k) zanieczyszczania obiektu odpadami,  

l) parkowania samochodów w miejscach do tego nie przeznaczonych, 

m) kolportowania ulotek oraz innych materiałów promocyjnych i handlowych bądź 

prowadzenia handlu i akwizycji na terenie Obiektu Expo Silesia bez zezwolenia 

upoważnionego przedstawiciela Expo Silesia Sp. z o.o. 

        ł) urządzania demonstracji, pikiet i innych zgromadzeń na terenie należącym do Expo 

            Silesia Sp. z o.o. 

13. Parking znajdujący się na terenie Obiektu Expo Silesia oraz na terenach przyległych jak 

również wskazanych przez Expo Silesia jest płatny niestrzeżony i Expo Silesia nie 

odpowiada za pojazdy pozostawione na parkingu. Na parkingu  obowiązują następujące 

zasady: 

a) kierujący pojazdem zobowiązany jest do poruszania się i parkowania zgodnie z 

poleceniami służb porządkowych Obiektu Expo Silesia, 

b) korzystający z parkingu na terenie Expo Silesia zobowiązany jest okazać dowód 

uiszczenia opłaty przy wyjeździe z Obiektu Expo Silesia, 

c) zabrania się pozostawiania samochodów na terenie Obiektu Expo Silesia oraz 

parkingów po zakończeniu imprez, 

d) na parkingach oraz wewnętrznych drogach dojazdowych do Obiektu Expo Silesia 

obowiązują przepisy ruchu drogowego.  

14. Na potrzeby konkretnych imprez organizowanych w Obiekcie Expo Silesia do niniejszego 

regulaminu mogą być w razie potrzeby wydawane przez Expo Silesia Sp. z o. o. 

postanowienia dodatkowe lub zmieniające dotychczasowe zapisy. 

15. Expo Silesia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo podjęcia odpowiedniej interwencji służb 

porządkowych i ochrony Expo Silesia, do usunięcia z obiektu włącznie, wobec 

zwiedzających, którzy będą naruszali niniejszy regulamin i ogólnie obowiązujące 

przepisy porządkowe. 

16. Reklamacje zwiedzających należy składać w Biurze Expo Silesia do Kierownika 

Pawilonu Expo Silesia Sp. z o.o. w formie pisemnej. Składający reklamację otrzyma 

pisemną odpowiedź w terminie 14 dni od daty złożenia. Reklamacje można również 

przesyłać listownie na adres: 

        Expo Silesia sp. z o.o.  

        ul. Braci Mieroszewskich 124 

41-219 Sosnowiec 



17. Obiekt Expo Silesia jest częściowo monitorowany. Zwiedzający biorący udział 

        w Wydarzeniu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci zapisu 

       wizerunku osoby, przebiegu ewentualnego zdarzenia (przyczyny, skutki)  podczas 

       Wydarzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Obiektu 

       Expo Silesia.  

18. Expo Silesia w uzasadnionych wypadkach może wydać zakaz filmowania  

      i fotografowania. 

19. Zwiedzających obowiązują postanowienia Regulaminu Obiektu Centrum Targowo–      

Wystawienniczego Expo Silesia. Regulamin Obiektu dostępny jest na stronie:      

www.exposilesia.pl i w Biurze Targów. 

20. Expo Silesia sp. o.o. zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany terminu targów, 

przełożenia lub skrócenia z przyczyn niezależnych od Expo Silesia sp. z o.o. 

21. Expo Silesia sp. z o.o. nie odpowiada za szkody na osobach Zwiedzających spowodowane 

przez osoby trzecie lub przez poszkodowanego. 

22. Expo Silesia sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Zwiedzających 

spowodowane siłą wyższą  lub przez osoby trzecie albo z winy poszkodowanego. 

23. Na wyłączenie odpowiedzialności Expo Silesia sp. z o.o. z powyższych przyczyn nie mają 

wpływu podejmowane środki zabezpieczenia w miejscu wydarzenia. 

24. Zwiedzający ponosi odpowiedzialność za spowodowanie szkody w miejscu imprezy 

targowej. 

25. Zwiedzający powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności 

cywilnej oraz ubezpieczyć mienie. 

26. Regulamin obowiązuje od 21 września 2015 r. 

27. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

28. Wszelkie spory pomiędzy Zwiedzającym a Expo Silesia, których stronom nie uda się 

rozwiązać na drodze polubownej będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd 

powszechny w Kielcach. 

29.W przypadku rozstrzygania sporów z kontrahentami zagranicznymi obowiązujący tekst 

      Regulaminu Zwiedzających to tekst Regulaminu w języku polskim. Interpretacji zapisów 

      Regulaminu Zwiedzających dokonuje się w oparciu o prawo obowiązujące 

      w Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

http://www.exposilesia.pl/

