
 
 

 
REGULAMIN KONFERENCJI DLA ZULI FOREST SHOW 
 

 
1. Impreza Konferencja dla zuli Forest SHOW organizowana jest przez Wydawnictwo Lasmedia Sp. 

z o.o. z siedzib�: Błonie, ul. Poniatowskiego 2/13, 05-870 Błonie, NIP 118-207-39-84. 
2. Informacje o ww. wydarzeniu emitowane s� w �rodkach masowego przekazu. 
3. Konkursy odbywaj�ce si� w trakcie Konferencji dla zuli Forest SHOW maj� charakter sportowej 

rywalizacji. 
4. Wszystkie osoby na terenie, gdzie organizowana jest impreza, wraz z elementami jej towarzysz�cymi, 

przebywaj� tam na własn� odpowiedzialno�ć. 
5. Korzystanie z terenu, na którym organizowane jest Konferencja dla zuli Forest SHOW, odbywa si� 

wył�cznie za wiedz� i zgod� organizatora lub obsługi, tylko i wył�cznie w czasie trwania Konferencja 
dla zuli Forest SHOW. 

6. Wej�cie na teren powierzchni, gdzie prezentowane s� maszyny w ruchu, mo�e odbyć si� tylko i 
wył�cznie na wyra�ne polecenie organizatora lub obsługi, z zachowaniem zasad bezpiecze�stwa. 

7. Pola testowe, konkursowe i pokazowe nie s� powierzchni� wystawow�. 
8. Maszyny znajduj�ce si� na powierzchni wystawowej nie mog� być uruchamiane. Uruchamianie 

maszyn mo�liwe jest tylko i wył�cznie w miejscach wskazanych przez organizatora, z zachowaniem 
zasad bezpiecze�stwa. 

9. Na terenie Konferencji dla zuli Forest SHOW mog� znajdować si� wył�cznie maszyny zgłoszone i 
uzgodnione z organizatorem. Odpowiedzialno�ć za maszyny na powierzchni wystawowej i ich 
wykorzystanie w czasie pokazów czy testów ponosi wystawca. 

10. Ka�dy z wystawców umo�liwiaj�cy testowanie własnych maszyn powinien wyznaczyć dodatkow� 
osob� z firmy, odpowiedzialn� za maszyny i bezpiecze�stwo osób przebywaj�cych na polu testowym 
lub pokazowym. 

11. Obsługa maszyn musi odbywać si� zgodnie z zasadami BHP oraz ogólnie przyj�tymi normami. 
12. Podczas obsługi maszyny obowi�zuje nakaz poruszania si� wył�cznie po/w wyznaczonych 

korytarzach poszczególnych sektorów w zakresie pracy maszyny. 
13. Osoby niepełnoletnie s� zobowi�zane przebywać na terenie całej imprezy pod opiek� osoby dorosłej. 
14. W przypadku szkód wyrz�dzonych przez osoby niepełnoletnie lub inn� form� niezgodnego i z 

regulaminem zachowania, odpowiedzialno�ć ponosz� ich prawni opiekunowie. 
15. Na terenie, gdzie odbywa si� Konferencja dla zuli Forest SHOW, bezwzgl�dnie zabrania si�: 

a. obsługi maszyn po spo�yciu alkoholu lub podobnie działaj�cych �rodków odurzaj�cych, b�d� 
leków wpływaj�cych na psychik�, 

b. jazdy i obsługi maszyny poza wyznaczonym terenem, 
c. stwarzania zagro�enia i nieprawidłowego zachowania wobec innych osób korzystaj�cych z 

terenu imprezy, 
d. wjazdu na teren imprezy rowerami, motocyklami oraz innymi pojazdami mechanicznymi, 
e. biwakowania, rozpalania ognisk, grillowania oraz spo�ywania alkoholu poza miejscami 

wyznaczonymi przez wła�ciciela terenu i/lub organizatora, 
f. pozostawiania na obszarze, na którym odbywa si� impreza oraz w jej najbli�szym s�siedztwie, 

jakichkolwiek odpadów (�mieci), poza wyznaczonymi w tym celu pojemnikami, 
g. wykonywania gestów oraz wyra�ania słów i zachowania, które s� ogólnie uznane za obra�liwe 

pod rygorem usuni�cia z terenu imprezy, 
h. celowego działania na szkod� osób trzecich, niszczenia obiektów lub ich wyposa�enia. 

16. Wszyscy przebywaj�cy na terenie Konferencja dla zuli Forest SHOW i korzystaj�cy z tego terenu 
zobowi�zani s� do natychmiastowego podporz�dkowania si� osobom upowa�nionym do nadzoru oraz 
stosowania si� do ich zalece�. 

17. Osoby niestosuj�ce si� do niniejszego regulaminu, które w jakikolwiek sposób b�d� zakłócać 
porz�dek, utrudniać pobyt innym osobom, b�d� usuwane z terenu imprezy przez osoby upowa�nione. 

18. Za szkody powstałe podczas przebywania na terenie imprezy odpowiedzialno�ć ponosz� osoby, które 
je spowodowały. 

19. W sprawach nieuregulowanych powy�szym regulaminem zastosowanie maj� przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

20. Do podporz�dkowania si� zapisom niniejszego regulaminu s� zobowi�zani wszyscy korzystaj�cy z 
imprezy i przebywaj�cy na terenie Konferencji dla zuli Forest SHOW. 

  


