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LETNI TARG EKOLOGICZNY
29.08.2020 – 30.08.2020r.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
10. Wymogi sanitarne i przepisy porządkowe

1. Termin nadsyłania zgłoszeń
24.08.2020r.
Po tym terminie zgłoszenia uczestnictwa w Letnim Targu Ekologicznym (zwanego dalej
kiermaszem) będą przyjmowane w miarę dostępności powierzchni wystawienniczej.

10.2.Przebywający na terenach MTP są obowiązani do:
a) zasłaniania nosa i ust. (maseczką, przyłbicą itp.),
b) zachowania odpowiedniego dystansu społecznego w miejscach przebywania innych osób,
d) korzystania z preparatów dezynfekujących,

2. Termin i godziny otwarcia targu
2.1. Termin targu:
2.2. Godziny otwarcia targu:
dla wystawców:
-

dla zwiedzających:

29.08.2020 – 30.08.2020 r.
sobota
niedziela
sobota
niedziela

7.00 – 18.00
8.00 – 20.00
10.00 – 17.00
10.00 – 16.00

3. Termin i godziny montażu i demontażu stoiska
3.1. Montaż:

28.08.2020 r. (piątek)

14.00 - 20.00

3.2. Demontaż:

30.08.2020 r. (niedziela)

16.00 - 20.00

4. Karty wstępu
4.1. Do wejścia na tereny MTP w okresie trwania targu, montażu i demontażu upoważniają
wystawców karty wystawcy.
Wstęp i wjazd na teren MTP odbywać się będzie bramą od strony ul. Śniadeckich
4.2. Karty wystawcy przydzielane są w zależności od zamówionej powierzchni według
następujących zasad:
- 2 karty - stoisko do 10 m2
- 4 karty - stoisko do 35 m2
- 6 kart - stoisko do 50 m2
- 8 kart - stoisko do 75 m2
- 10 kart - stoisko do 100 m2
4.3. Dodatkowe karty wystawcy, ponad limit określony powyżej, można zamówić wysyłając do
28.08.2020r. e-mail na adres: anna.gradzielewska@grupamtp.pl. Koszt karty wystawcy wynosi:
25 zł brutto. Karty będą wysyłane drogą mailową. Faktura będzie wystawiona i wysłana po
targach

5. Karty wjazdu i karty parkingowe
5.1. W dniu 28.08.2020 r. w godzinach montażu stoisk oraz w dniu 30.08.2020 r. w godzinach
demontażu stoisk wjazd na tereny MTP następuje na podstawie karty wystawcy i stałej karty
wjazdu.
5.2. W dniach 29.08.2020 - 30.08.2020 r. w godzinach trwania targu do wjazdu na tereny MTP i
parkowania w miejscach wyznaczonych przez MTP upoważnia stała karta wjazdu.
5.3. Stałą kartę wjazdu (1 szt.) otrzymuje każdy wystawca wraz zamówioną powierzchnią.
5.4. Dodatkowe stałe karty wjazdu, ponad limit określony powyżej, można zamówić wysyłając
do 28.08.2020r. e-mail na adres: anna.gradzielewska@grupamtp.pl. Koszt stałej karty wjazdu
wynosi: 35 zł brutto. Karty będą wysyłane drogą mailową. Faktura będzie wystawiona i wysłana
po targach.
W dniach 29-30.08.2020 w godzinach trwania targu sprzedaż stałych kart wjazdu w cenie
40zł brutto będzie prowadzona przy bramie wjazdowej.
Ilość sprzedawanych kart wjazdu może być ograniczona ze względu na wielkość targowej
ekspozycji.
5.5. W ostatnim dniu trwania targu, tj. 30.08.2020r., w celu demontażu stoisk, samochody
wpuszczane będą na tereny targowe po godz.16:00.

6. Wywóz odpadów
Każdy wystawca – uczestnik Letniego Targu Ekologicznego jest zobowiązany do wywozu i
utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt odpadów pochodzących z montażu,
użytkowania i demontażu stoiska.

LETNI TARG EKOLOGICZNY 2020

10.1.Uczestnicy targów są zobowiązani do wypełnienia ankiety epidemicznej, a przy wejściu /
wjeździe na tereny MTP będą poddawani bezdotykowemu mierzeniu temperatury ich ciała.

10.3. Zaleca się nie roznoszenie ulotek reklamowych i podobnych materiałów podczas targów
(w miarę możliwości materiały dla gości targowych powinny być dostępne w wersji online).
10.4. Zasady przebywania / zachowania w strefach gastronomicznych ( w lokalu / restauracji /
w ogródku):
a) obowiązek zdezynfekowania rąk przy wejściu do strefy,
b) obowiązek zasłaniania ust i nosa (np. maseczką) przy wejściu do strefy, podczas
oczekiwania na posiłek oraz po konsumpcji,
c) dokonywanie płatności w sugerowanej formie elektronicznej (karta, BLIK),
d) zajmowanie miejsc siedzących / stolika z zachowaniem bezpiecznej odległości (sugerowane
jest zajmowanie miejsc po przekątnej stołu, a nie vis a vis).
10.5.Wszyscy przebywający na terenach MTP są zobowiązani do przestrzegania poleceń służb
bezpieczeństwa MTP odnoszących się do przestrzegania rygorów sanitarnych oraz
postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa (np. obowiązek ewakuacji, izolacji).

11. Informacje o zabezpieczeniach sanitarnych stosowanych przez MTP
11.1.MTP będą poddawać uczestników targów bezdotykowemu mierzeniu temperatury ciała
przy wejściu/wjeździe na tereny targowe.
11.2.Weryfikacja dokumentów uprawniających do wstępu i wjazdu na tereny MTP będzie
prowadzona w sposób bezdotykowy.
11.3.W ramach działań profilaktycznych MTP uruchomią podczas trwania targów punkty
sprzedaży jednorazowych maseczek, a ponadto umieszczą w stosownych miejscach instrukcje
mycia rak, dezynfekcji rąk, noszenia maseczek i rękawiczek.
11.4.MTP zapewnią podczas targów obecność zespołu medycznego oraz odpowiednie
pomieszczenie (odizolowane, zdezynfekowane, zamknięte) dla osoby z ewentualnym
podejrzeniem infekcji.
11.5. MTP dokonywać będą częstej dezynfekcji stref wspólnych (przestrzeń kiermaszu, punkty i
lokale gastronomiczne, obiekty sanitarne), a zwłaszcza powierzchni dotykowych (np. klamki,
poręcze, uchwyty, terminale w punktach kasowych, blaty).

