
REGULAMIN DNI OBUWIA POLSHOES DLA ODWIEDZAJĄCYCH

I. Zasady wstępu.

1. Wstęp na Dni Obuwia POLSHOES jest co do zasady przewidziany wyłącznie dla
przedstawicieli firm zajmujących się sprzedażą detaliczną oraz hurtowni obuwia,
dodatków obuwniczych i galanterii skórzanej.

2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Organizatora możliwy jest wstęp
przedstawicieli firm o profilu działalności innym niż wymieniony w pkt. 1.

3. Wstęp na Dni Obuwia POLSHOES jest bezpłatny i odbywa się na podstawie kart
wstępu, wygenerowanych w wersji elektronicznej podczas rejestracji online na stronie
www.polshoes.com i zaakceptowaniu Regulaminu Dla Odwiedzających. Wysłanie
formularza rejestracyjnego ze strony internetowej Organizatora lub zarejestrowanie się
na Targi w recepcji w czasie Targów jest równoznaczne z akceptacja niniejszego
Regulaminu

II. Parking

1. Dla uczestników Dni Obuwia POLSHOES przewidziany bezpłatny parking.
2. Ilość miejsc na parkingach jest ograniczona.
3. Podczas wjazdu na parking centrum targowego należy pobrać bilet od obsługi parkingu

lub z automatu wjazdowego. Bilet podlega wymianie na kartę wyjazdową z parkingu.
Kartę wyjazdową otrzymacie Państwo na recepcji Dni Obuwia POLSHOES.

4. Na terenie parkingu obowiązują zasady ostrożności i bezpieczeństwa zgodne z zasadami
ruchu drogowego.

5. Zabronione jest blokowanie innych pojazdów i parkowanie w sposób utrudniający
przejazd innych pojazdów.

6. Na terenie Dni Obuwia POLSHOES zabrania się dystrybucji materiałów reklamowych
oraz przeprowadzania ankiet oraz prezentacji eksponatów i ofert handlowych.

III. Godziny otwarcia Dni Obuwia POLSHOES dla Odwiedzających:

1. Godziny otwarcia dla Zwiedzających w poszczególnych miastach podane są na stronie
internetowej www.polshoes.com oraz na zaproszeniach wysyłanych pocztą oraz drogą
mailową.

IV. Wizerunek

1. Organizator ma prawo do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku Uczestników w
ramach tworzenia relacji z przebiegu Targów.

2. Organizator ma prawo do rejestracji i publikacji materiałów związanych z
przebiegiem Targów oraz udostępniania tych materiałów, w szczególności na swojej stronie
internetowej i profilu FB.

3. Udział w Targach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie w
przypadku, gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany, jako element całości lub
indywidualnie.

V. Przepisy porządkowe:

1. Wszyscy uczestnicy DNI OBUWIA POLSHOES zobowiązani są do zachowywania się
w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności do postępowania zgodnego z
wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i GIS, związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, obowiązującymi na dzień odbywania się
targów.



2. Fotografowanie, filmowanie stoisk i eksponatów w celach komercyjnych wymaga
uprzedniej zgody użytkownika stoiska lub Organizatora.

3. Zabrania się wnoszenia na teren Dni Obuwia POLSHOES wszelkich przedmiotów
niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

4. W obiektach wystawienniczych , w których organizowane są Dni Obuwia POLSHOES
obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz zakaz spożywania alkoholu w strefach do tego
nieprzeznaczonych.

5. Wszystkie urządzenia, sprzęty, strefy wypoczynku itp. powinny być wykorzystywane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

6. Na terenie obiektów wystawienniczych zabrania się dystrybucji materiałów
reklamowych oraz przeprowadzania ankiet.

7. Dzieci do 13 roku życia mogą przebywać na terenie Dni Obuwia POLSHOES
wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów, którzy odpowiadają za ich
bezpieczeństwo.

8. Wszyscy odwiedzający Dni Obuwia POLSHOES proszeni są o respektowanie
niniejszego Regulaminu i stosowanie się do poleceń służb porządkowych.

9. Wejście na teren Dni Obuwia POLSHOES oznacza akceptację postanowień niniejszego
Regulaminu.

10. Osoby naruszające postanowienia Regulaminu mogą zostać wezwane do opuszczenia
obiektów wystawienniczych przez pracowników służb porządkowych.

11. Państwa opinie i poczucie bezpieczeństwa są dla nas ważne, dlatego wszelkie
naruszenia niniejszego Regulaminu mogą Państwo zgłaszać w recepcji Dni Obuwia
POLSHOES lub pod numerem telefonu 501 415 621.

Kraków, dnia 1 sierpnia 2022 roku.
Organizator DNI OBUWIA
POLSHOES P.H.U. KIM s.c.
ul. Królewska 88
30-079 Kraków


