
REGULAMIN WSTĘPU GRUP ZORGANIZOWANYCH SZKOLNYCH LUB PRZEDSZKOLNYCH  

na CAVALIADĘ Sopot 2022 

 

 

1. Przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin) mają zastosowanie do Uczestników grup 

szkolnych ze szkół podstawowych i przedszkolnych (przez Uczestnika grupy szkolnej rozumie się 

zarówno uczniów, jak również opiekunów grupy), zwiedzających wydarzenia Cavaliada 

odbywających się w Warszawie w dniach 20-23.01.2022r. (dalej łącznie Wydarzenia) organizowane 

przez Międzynarodowe Targi Poznańskie (dalej MTP). 

2. Otrzymanie przez Uczestnika grupy szkolnej bezpłatnego biletu wstępu na Wydarzenia jest 

równoznaczne z zaakceptowaniem oraz zobowiązaniem się do przestrzegania postanowień 

Regulaminu. 

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Wydarzeń (www.cavaliada.pl) oraz w siedzibie MTP. 

4. Wstęp dla grup zorganizowanych odbywa się 21.01.2022r. w godzinach 9.00-15.00 (piątek). 

5. Grupa zorganizowana musi liczyć min. 10 osób wraz z opiekunami.  

6. Grupę należy zgłosić korzystając z listy szkolnej zamieszczonej na www.cavaliada.pl Zgłoszenia będą 

przyjmowane do wyczerpania miejsc, dlatego prosimy o możliwie szybkie zgłoszenie grupy. Limit 

miejsc wynosi 1500 osób, MTP zastrzega sobie prawo zmian limitu, o czym poinformuje na 

www.cavaliada.pl. 

7. Proces zgłoszenia grupy odbywa się w trzech krokach: 

a. Wypełnienie i wysłanie listy szkolnej dostępnej na www.cavaliada.pl na adres 

cavaliadadzieci@grupamtp.pl przez organizatora grupy wraz z podaniem deklarowanej liczby 

Uczestników grupy szkolnej najpóźniej do 13 stycznia 2022 r. 

b. MTP drogą mailową potwierdzą przyjęcie zgłoszenia oraz zaakceptowanie godziny wstępu na 

Wydarzenia. MTP zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu lub godziny wstępu 

Uczestników grupy szkolnej na Wydarzenia. 

c. Organizator grupy w dniu przyjazdu na Wydarzenia zgłasza się do koordynatora programu 

zwiedzania dla szkół i przedszkoli, przekazuje oryginał listy szkolnej oraz przechodzi pod 

opiekę opiekuna zapewnionego przez MTP. 

8. MTP zastrzegają sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na np. wyczerpanie liczby 

biletów ulgowych jednorazowych lub niespełnienie warunków Regulaminu. 

9. Każdej grupie szkolnej musi towarzyszyć co najmniej jeden opiekun z ramienia szkoły na każdych 

dwudziestu uczniów. Opiekun będący przedstawicielem szkoły, ponosi pełną odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo, działania i szkody wyrządzone przez swoich podopiecznych na terenie Wydarzeń. 

Opiekun zobowiązany jest do zapoznania uczniów z niniejszym Regulaminem i egzekwowania jego 

zasad. 

10. Wszyscy Uczestnicy grup szkolnych mają obowiązek zwiedzania Wydarzeń z przewodnikiem grupy, 

którego zapewniają MTP (dalej: Przewodnik grupy). MTP zastrzegają sobie prawo do łączenia grup w 

większe bądź dzielenia na mniejsze. Uczestnicy grup szkolnych zobowiązani są do zastosowania się i 

przestrzegania  poleceń Przewodnika grupy. 

11. Przewidziany czas zwiedzania Wydarzeń wynosi około 1,5 godziny. 

12. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przesyłana będzie drogą mailową zaakceptowana 

godzina wstępu na Wydarzenia dla grupy szkolnej. MTP zastrzegają sobie prawo do zmiany godziny 

wstępu na Wydarzenia dla grupy szkolnej z 3-dniowym wyprzedzeniem. 

13. Po zakończeniu zwiedzania Wydarzeń, Uczestnicy grup szkolnych są odprowadzani przez 

Przewodnika grupy do wyjścia i opuszczają teren Wydarzeń. 

14. MTP zbierają jedynie dane dotyczące instytucji organizującej grupy oraz osób kontaktowych. Dane te 

wykorzystywane będę do kontaktu w sprawie uczestnictwa w Wydarzeniach oraz zgodnie z 

odpowiednimi przepisami. 

15. Wejście na Wydarzenia dla zgłoszonych grup odbywa się na podstawie wydanych w kasie 

bezpłatnych biletów jednorazowych na podstawie wcześniej przesłanej listy szkolnej. 

http://www.cavaliada.pl/


16. Zabronione jest wnoszenie na teren Wydarzeń broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych oraz 

przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenach 

targowych. 

17. Zabronione jest wprowadzanie na teren Wydarzeń zwierząt. 

18. Na terenie Wydarzeń Uczestników grupy szkolnej obowiązuje zakaz: 

a. palenia tytoniu z wyjątkiem miejsc specjalnie wyznaczonych dla palaczy na zewnątrz 

pawilonów wystawowych;  

b. spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających; 

c. prowadzenia jakichkolwiek zbiórek pieniężnych, działań akwizycyjnych, reklamowych, 

promocyjnych oraz agitacyjnych nie uzgodnionych z MTP, jak również żadnych działań 

niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa; 

d. używania otwartego ognia; 

e. posiadania substancji chemicznych, pożarowo niebezpiecznych, w tym butli z gazami 

palnymi, w tym również typu turystycznego. 

19. W razie podejrzenia wniesienia przez Uczestników grup szkolnych na teren Wydarzeń alkoholu, 

środków odurzających lub niebezpiecznych przedmiotów, jak również nieprzestrzegania pozostałych 

zakazów wskazanych w ust. 18 MTP zastrzegają sobie prawo do natychmiastowego wyprowadzenia 

Uczestnika wraz z całą grupą szkolną z terenu MTP (bez możliwości ponownego wejścia na teren 

Wydarzeń) i wezwania Policji. 

20. Do dyspozycji Uczestników grup szkolnych udostępniona zostanie szatnia. MTP zastrzegają sobie 

prawo wyłączenia możliwości korzystania z szatni przez Uczestników grup szkolnych, w przypadku, 

gdy udostępnianie szatni będzie niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

wytycznymi i zaleceniami Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego lub gdy z uwagi na przedmiotowe przepisy, wytyczne i zalecenia udostępnienie szatni 

będzie stwarzać nadmierne trudności dla organizatora Wydarzeń. 

21. MTP nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę na mieniu Uczestników powstałą z winy Uczestników 

grup szkolnych lub osoby trzeciej, będącej wynikiem np. braku należytego nadzoru własnego mienia. 

22. MTP nie ponoszą odpowiedzialności za mienie wniesione na teren MTP, za wyjątkiem rzeczy 

pozostawionych w szatni MTP. 

23. MTP nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę na osobie spowodowaną przez osobę trzecią lub z 

winy poszkodowanego. 

24. Zabrania się wstępu na teren Wydarzeń osobom nietrzeźwym, znajdującym się w stanie odurzenia 

lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych osób zwiedzających oraz 

wystawców, zakłóca porządek publiczny, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach 

publicznych. 

25. MTP zastrzegają sobie prawo do odmowy wpuszczenia na teren Wydarzeń osoby, o której mowa w 

ust. 24 powyżej. 

26. Uczestnicy grup szkolnych obowiązani będą przestrzegać poleceń porządkowych wydawanych przez 

MTP w czasie trwania Wydarzeń. 

27. MTP zastrzegają sobie prawo do zmian Regulaminu, w szczególności w sytuacji, gdy będzie to 

uzasadnione aktualnie panującą sytuacją epidemiczną na obszarze, na którym odbywać się będą 

Wydarzenia, w tym gdy zaistnieje konieczność dostosowania treści Regulaminu do aktualnie 

obowiązujących przepisów prawa wytycznych i zaleceń wydawanych w szczególności przez 

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Główny Inspektorat Sanitarny.. Uczestnika grupy 

szkolnej obowiązuje Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu uczestnictwa w Wydarzeniach.. 

28. Prawem właściwym dla oceny postanowień Regulaminu jest prawo obowiązujące na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MTP a nabywcą 

biletu – uczestnikiem grupy szkolnej zostaje poddane sądom powszechnym. 

29. Liczba biletów ulgowych jednorazowych przewidzianych dla Uczestników grup szkolnych jest 

ograniczona. MTP zastrzegają sobie możliwość odmowy wydania biletu w przypadku gdy ich liczba 

ulegnie wyczerpaniu. 



30. MTP zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Wydarzeń w sytuacji, gdy z uwagi na 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa, wytyczne i zalecenia, o których mowa w ust. 27 

Regulaminu organizacja Wydarzeń będzie zakazana lub nadmiernie utrudniona. 

31. MTP zastrzegają sobie prawo do odmowy uczestnictwa w Wydarzeniach zgłoszonej grupy, gdy z 

uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz wytyczne i zalecenia, o których mowa w 

ust 27 Regulaminu, uczestnictwo zgłoszonej grupy w Wydarzeniach będzie zakazane lub niemożliwe 

lub będzie nadmiernie utrudniać organizację Wydarzeń, w szczególności w przypadku, gdy udział 

grupy nie będzie możliwy z uwagi na wprowadzenie limitów osób uczestniczących w Wydarzeniach. 

Informacja o odmowie uczestnictwa zostanie przekazana z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem w 

formie mailowej na adres mailowy organizatora grupy, na który zostanie wysłane potwierdzenie 

zgłoszenia grupy zgodnie z ust. 7 lit b Regulaminu.  W przypadku odmowy uczestnictwa z ww. 

powodów, Uczestnikom grupy szkolnej nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze w 

stosunku do MTP.  

32. Uczestnicy grup szkolnych zobowiązani są do przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa, jeśli 

taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wytycznych i 

zaleceń, o których mowa w ust. 27 Regulaminu.  

33. Uczestnicy grup szkolnych zobowiązani są do przestrzegania wszelkich obowiązujących w dniu 

uczestnictwa w Wydarzeniach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wytycznych i zaleceń, 

o których mowa w ust. 27 Regulaminu oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Epidemicznego Obowiązującej 

na Terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniu Wydarzeń. Treść instrukcji jest dostępna 

pod adresem: https://mtp.pl/media/24007/instrukcja-bezpepidem_tjod-06082021-pl.pdf 

W przypadku gdy z powodu zmiany Regulaminu, wprowadzonych w związku z epidemią obostrzeń 

lub z uwagi na sytuację epidemiczną, Uczestnicy grupy szkolnej rezygnują z udziału w Wydarzeniach, 

organizator grupy zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowanie MTP o rezygnacji z udziału.  

https://mtp.pl/media/24007/instrukcja-bezpepidem_tjod-06082021-pl.pdf

