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Centrum Targowo-Wystawiennicze Targów Lublin S.A. 

ul. Dworcowa 11 

20-406 Lublin 

REGULAMIN OBIEKTU 

I. Informacje Ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin Obiektu (dalej Regulamin) dotyczy Centrum Targowo-Wystawienniczego 

Targów Lublin będącego własnością spółki Targi Lublin S.A., ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin. 

2. Regulamin dotyczy każdego wydarzenia organizowanego przez Targi Lublin S.A. oraz podmioty 

(osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) 

wynajmujące na podstawie umowy od Targów Lublin S.A. obiekt lub jego część oraz obowiązuje 

wszystkie osoby przebywające na terenie Targów Lublin.  

3. Regulamin obiektu jest dostępny: 

a) w siedzibie Targów 

b) na stronie internetowej www.targi.lublin.pl 

4. Obiekt przeznaczony jest do organizowania targów i wystaw, kongresów, konferencji, imprez 

okolicznościowych oraz imprez masowych (o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub 

sportowym). 

5. Organizacja imprez masowych musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, a w szczególności ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych (DZ. U. Nr. 62 poz. 504 ze zm.). 

6. Udostępnienie obiektu organizatorowi imprezy masowej następuje po okazaniu Targom Lublin 

S.A. zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej i zaakceptowaniu Regulaminu. 

7. Ilość osób przebywających na terenie Targów Lublin jest uzależniona od charakteru imprezy            

i przepisów przeciwpożarowych oraz musi być każdorazowo uzgadniana przez organizatora 

imprezy z właścicielem obiektu. Maksymalna liczba osób jaka może przebywać w poszczególnych 

częściach obiektu to: 

 Hala A – 2500 osób 

 Hala C – 5000 osób 

8. Plan sytuacyjny obiektu uwzględniający lokalizację ważnych dla przebiegu imprez środków 

bezpieczeństwa, opis dróg ewakuacyjnych i inne istotne informacje stanowią załącznik 

do niniejszego Regulaminu. 

9. Obiekt wykonany jest w standardzie umożliwiającym bezpieczne korzystanie. Warunkiem 

zapewnienia porządku i bezpieczeństwa użytkowników obiektu jest respektowanie postanowień 

niniejszego Regulaminu i przestrzeganie prawa oraz przepisów bhp. i p. poż.  

 
II. Zasady dotyczące terenu zewnętrznego Targów Lublin  

 
1. Na terenie zewnętrznym Targów Lublin obowiązują zasady ruchu drogowego.  

2. Maksymalna prędkość pojazdów mechanicznych nie może przekraczać 40 km/h, a kierowcy 

zobowiązani są do przestrzegania znaków drogowych ustawionych na terenie TL. 

3. Wyznaczone ciągi komunikacyjne i drogi ewakuacyjne muszą być zawsze drożne.  

http://www.targi.lublin.pl/
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4. Właściciel obiektu ma prawo do wyznaczania dodatkowych lub ograniczania liczby miejsc 

parkingowych poprzez znaki tymczasowe. 

5. Zabrania się parkowania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Pojazdy 

pozostawione poza  wyznaczonymi miejscami do parkowania mogą zostać usunięte na koszt 

i ryzyko właściciela pojazdu. 

6. Właściciel obiektu ma prawo do ograniczenia ruchu kołowego pojazdów poprzez wprowadzenie 

kart wjazdu. 

7. Właściciel pojazdu ma obowiązek stosowania się do poleceń właściciela obiektu. 

 

III. Zasady porządkowe i organizacyjne obowiązujące w obiekcie 

 

1. Wstęp na wydarzenia organizowane w Centrum Targowo – Wystawienniczym Targów Lublin S.A. 

odbywa się za okazaniem: 

 ważnego biletu wstępu,  

 zaproszenia wydanego przez organizatora wydarzenia, 

 identyfikatora wydanego przez właściciela obiektu lub organizatora wydarzenia, 

 akredytacji prasowej dla dziennikarzy (zasady udzielania akredytacji znajdują się na stronie 

www.targi.lublin.pl). 

2. Każdy wchodzący na teren obiektu zobowiązany jest do okazania służbie organizacyjnej biletu 

wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do wstępu i pobytu w obiekcie. 

3. Dzieci do lat 12 mogą przebywać w obiekcie wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Osoby 

te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci oraz odpowiadają za wszelkie 

szkody wyrządzone przez dzieci. 

4. Wystawców i zwiedzających targi organizowane przez właściciela obiektu obowiązuje Regulamin 

Targów dostępny na stronie www.targi.lublin.pl oraz w Biurze Targów. 

5. Organizatorzy są zobowiązani do zapoznania się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, 

dostępną w obiekcie oraz na stronie internetowej www.targi.lublin.pl 

6. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, 

promocyjnych, a także zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Targami Lublin S.A, jak również 

działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Organizatorzy są zobowiązani do zgłoszenia przed rozpoczęciem terminu wydarzenia wszystkich 

podwykonawców, mających prawo przebywania na terenie obiektu. 

8. Organizatorzy i ich podwykonawcy mają obowiązek stosować się do zaleceń służb technicznych 

i organizacyjnych właściciela obiektu. 

9. Wszelkiego rodzaju podwieszenia, mocowania elementów oraz podłączenia elektryczne i wodne 

mogą być wykonywane wyłącznie przez upoważnioną osobę lub podmiot wskazany przez 

właściciela obiektu lub zgodnie z jego wytycznymi. 

 
IV. Przepisy bezpieczeństwa 

 

1. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz: 

a) palenia tytoniu i używania otwartego ognia, 

b) wnoszenia i magazynowania paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, 

http://www.targi.lublin.pl/
http://www.targi.lublin.pl/
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c) pozostawiania bez dozoru  włączonych do sieci elektrycznej urządzeń nieprzystosowanych do 

pracy ciągłej,  

d) wnoszenia substancji chemicznych pożarowo niebezpiecznych, 

e) zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowanie, wywoływanie zajść 

przy użyciu siły fizycznej), 

f) zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania przejść 

i wyjść ewakuacyjnych, 

g) wjazdu pojazdów do hal bez zgody właściciela obiektu, 

h) nieuzasadnionego pozostawienia pojazdu z pracującym silnikiem, 

i) parkowania pojazdów z nieszczelnym wlewem i zbiornikiem paliwa, 

j) wnoszenia broni i przedmiotów niebezpiecznych, 

k) dokarmiania ptaków, 

l) wprowadzania zwierząt, chyba że jest to dozwolone przez Targi Lublin S.A. na niektórych 

wydarzeniach z uwagi na ich specyfikę, 

m) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych w czasie imprez masowych (dopuszcza się 

możliwość sprzedaży i spożywania alkoholu  o ile zostało to zapisane w zezwoleniu 

na przeprowadzenie imprezy),  

n) prowadzenia handlu obwoźnego oraz prowadzenia wszelkiej działalności handlowej 

i gastronomicznej bez uzgodnienia w organizatorem imprezy, 

o) sprzedaży, reklamowania, akwizycji oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody 

organizatora imprezy, 

p) zanieczyszczania obiektu i terenu otwartego,  

q) wchodzenia do pomieszczeń zastrzeżonych dla wykonawców, organizatorów, obsługi, 

r) używania przedmiotów służących do maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji 

przez odpowiednie służby, 

s) rejestrowania (filmowania, fotografowania czy nagrywania) imprez, które posiadają taki 

zakaz. 

V. Odpowiedzialność i ubezpieczenie 

 

1. Targi Lublin S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą lub przez 

osoby trzecie albo z winy poszkodowanego. 

2. Organizator wydarzenia odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa jego uczestników oraz 

porządek podczas trwania imprezy. 

3. Pracownicy obsługi imprezy, służby ochroniarskie muszą znać rozmieszczenie podręcznego 

sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

1. Wyrządzenie jakichkolwiek szkód w obiekcie powoduje odpowiedzialność sprawcy w wysokości 

100% szkody. 
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2. Właściciel obiektu, a także organizatorzy wydarzeń nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione 

na terenie obiektu przedmioty wartościowe, pieniądze oraz rzeczy i sprzęt pozostawiony 

w obiekcie. 

3. Organizatorzy wydarzeń zobowiązują się przestrzegać postanowień ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. 

Nr 1356) oraz postanowień ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed 

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. nr 10 z 1996 r. poz.55 

z późn. zm.). 

4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, 

a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego. 

5. Wszelkie spory, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez 

właściwy rzeczowo sąd powszechny. 

6. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania. 

 

Załącznik 1a: Plan ewakuacji i rozmieszczenia sprzętu przeciwpożarowego (parter) 

Załącznik 1b: Plan ewakuacji i rozmieszczenia sprzętu przeciwpożarowego (I piętro) 
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Załącznik 1a 

PARTER 
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Załącznik 1b 

 

 

I PIĘTRO 

 


