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REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH MIESZKANIE I DOM 2021 

MIEJSCE TARGÓW 

Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze 
ul. Gdańska 187, 85-674 Bydgoszcz (dalej także : 
„tereny targowe”) 
Organizator Targów 
Bydgoski Park Przemysłowo — Technologiczny Sp. 
z o. o. ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 
Bydgoszcz 
Termin i godziny trwania Targów 
21.11.2021 r. w godz. 10:00-17:00 
Termin i godziny pracy Biura Targowego 
W dniu 20.11.2021 r. w godz. 08:00-20:00 
W dniu 21.11.2021. w godz. 10:00-17:00. 
 
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1 Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują 
wszystkich uczestników Targów Mieszkanie i Dom 
(dalej: „Targi”) organizowanych przez Bydgoski 
Park Przemysłowo — Technologiczny Sp. z o. o. z 
siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Organizator”).  
1.2 Na potrzeby niniejszego Regulaminu 
przyjmuje się, że Uczestnik to każda osoba 
przebywająca na terenie Targów w trakcie ich 
trwania oraz osoby upoważnione do przebywania 
na terenie targowym przed ich rozpoczęciem i po 
zakończeniu. 
1.3 Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią 
integralną część Formularza zgłoszenia.  
1.4 Uczestników obowiązują zapisy Regulaminu 
najmu Bydgoskiego Centrum Targowo-
Wystawienniczego (opublikowany i dostępny na 
stronie internetowej).    
 
§2. UCZESTNICTWO W TARGACH 
2.1. W Targach mogą brać udział podmioty, 
których zakres działalności zgodny jest z tematyką 
i zakresem branżowym Targów. W uzasadnionych 
przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo 
do odstąpienia od niniejszego postanowienia. 
2.2. Terminy: 
a) montażu i przygotowania stoisk – 20.11.2021r. 
od godz. 08:00 do godz. 20:00. oraz w dniu 
21.11.2021r. od godz. 07:00 do godz. 09:00 ; 
b) demontażu: 21.11.2021r.; od godz. 17:00 do 
godz. 22:00 oraz 22.11.2021r. w godz. 08:00  – 
16:00. 
2.3. Do bezpłatnego wejścia na tereny targowe 
upoważniają zaproszenia zamówione u 
Organizatora. Zaproszenia drukowane przez 
Wystawców lub osoby trzecie nie będą 
honorowane. 
 
§3. ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI 
WYSTAWIENNICZEJ 
3.1 Warunki uczestnictwa w Targach: 
a) w terminie do dnia 05.11.2021r.- doręczenie 
wypełnionego Formularza zgłoszenia, uiszczenie 
na rachunek bankowy Organizatora oraz 
przedpłaty w wysokości 30%  całkowitej  sumy 
brutto wynikającej z Formularza zgłoszenia w 
terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przez 
Wynajmującego Formularza zgłoszenia. Wówczas 
pozostałą należność wynikającą z Formularza 
zgłoszenia  należy wpłacić do dnia 12.11.2021r. 
b) w terminie po 05.11.2021r.- doręczenie 
wypełnionego Formularza zgłoszenia, uiszczenie 
na rachunek bankowy Organizatora 100 % 
całkowitej sumy brutto wynikającej z Formularza 
zgłoszenia wraz z doręczeniem potwierdzenia 
dokonania przelewu na 100 % całkowitej sumy 
brutto. 
3.2. Udział w Targach w terminie, o którym mowa 
w § 3 ust. 3.1. pkt b możliwy jest wyłącznie, gdy 
Organizator dysponuje wolną powierzchnią 
wystawienniczą. 
3.3. Zamówienia doręczone w terminie do dnia 
25.10.2021r. uprawniają do otrzymania zniżki, 
wynikającej z Formularza zgłoszenia. 
3.4. Formularz zgłoszenia powinien być 
wypełniony w sposób czytelny i podpisany 
zgodnie z reprezentacją Wystawcy. 
3.5. Dopuszczalne jest doręczenie Formularza 
zgłoszenia zarówno w formie pisemnej jak i 
mailowej. 
3.6. Doręczenie wypełnionego i podpisanego  
Formularza zgłoszenia jest równoznaczne ze 

złożeniem oferty uczestnictwa w Targach. 
3.7. W przypadku niewłaściwego wypełnienia 
Formularza zgłoszenia, Organizator ma prawo 
żądać ponownego wypełnienia Formularza. 
Wszelkie skutki niewłaściwego wypełnienia 
Formularza zgłoszenia ponosi Wystawca. 
3.8. O przyjęciu Formularza zgłoszenia i 
przydzieleniu stoiska, a w okresie trwania Targów 
udostępnieniu Wystawcy powierzchni 
wystawienniczej decyduje Organizator. 
3.9. Organizator informuje o przyjęciu oferty 
uczestnictwa w Targach, przesyłając w formie 
elektronicznej potwierdzenie przyjęcia 
Formularza zgłoszenia co jest równoznaczne z 
zawarciem umowy najmu powierzchni 
wystawienniczej. 
3.10. Wszelkie zmiany dokonywane w 
doręczonych Formularzach: zgłoszenia i  
zamówienia należy doręczyć w takiej samej 
formie używając wzorów formularzy 
udostępnionych przez Organizatora. 
 
§4. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA POWIERZCHNI 
WYSTAWIENNICZEJ 
4.1. Rezygnacja z zamówienia powierzchni 
wystawienniczej powinna zostać doręczona 
Organizatorowi w formie pisemnej. Za datę 
rezygnacji z uczestnictwa w Targach uważa się 
datę wpływu pisma do Organizatora. 
4.2 W przypadku rezygnacji Wystawcy: 
a) do dnia 05.11.2021r.  - Organizator, analizując 
każdy tego typu wniosek indywidualnie, ma 
prawo obciążyć Wystawcę opłatą manipulacyjną 
w wysokości 50% całkowitej sumy brutto;  
b) po dniu 05.11.2021r.  – Organizator obciąży 
Wystawcę opłatą manipulacyjną w wysokości 
100% całkowitej sumy brutto wynikającej z 
Formularza zgłoszenia.   
4.3. Brak opłaty przez Wystawcę całkowitej sumy 
brutto do dnia 12.11.2021r. może skutkować 
uznaniem, że nastąpiła rezygnacja Wystawcy, o 
której mowa w niniejszym paragrafie. 
4.4 Zmiana lub rezygnacja z zabudowy stoiska do  
dnia 04.11.2021r.  nie pociąga za sobą 
konsekwencji finansowych dla Wystawcy. Zdanie 
poprzedzające nie dotyczy zupełnej rezygnacji z 
zamówienia powierzchni wystawienniczej, która 
jest regulowana ustępem 4.2. 
4.5. Zmiana lub rezygnacja z zabudowy stoiska po 
dniu 04.11.2021r. spowoduje obciążenie 
Wystawcy pełnymi kosztami wynikającymi z 
procesu przygotowania dotychczasowej 
zabudowy. Zdanie poprzedzające nie dotyczy 
zupełnej rezygnacji z zamówienia powierzchni 
wystawienniczej, która jest regulowana ustępem 
4.2. 
4.6 Nieuczestniczenie przez Wystawcę w Targach 
lub uczestniczenie w niepełnym wymiarze nie 
wpływa na obowiązek Wystawcy uiszczenia 
wszystkich kosztów wskazanych w Formularzu 
zgłoszenia oraz innych kosztów poniesionych 
przez Organizatora z tego tytułu (w tym 
związanych z koniecznością zmiany planu 
rozmieszczenia stoisk). 
 
§5. LOKALIZACJA STOISK 
5.1. Organizator przydziela Wystawcy 
powierzchnię wystawienniczą zgodnie z  
Formularzem zgłoszenia oraz projektem 
zabudowy przy uwzględnieniu warunków 
techniczno-organizacyjnych, a lokalizacja 
uzależniona jest od kolejności otrzymanych 
Formularzy zgłoszeń. Jednocześnie Organizator 
zastrzega sobie prawo do zmiany przydzielonej 
lokalizacji ze względów organizacyjnych i 
projektowo-technicznych, jak też z przyczyn od 
niego niezależnych. W takim przypadku 
Wystawcy nie przysługuje prawo do 
odszkodowania ze strony Organizatora. 
5.2. Organizator ma prawo do zaokrąglenia 
wielkości zamówionej powierzchni do pełnego 
1m2 w górę. 
5.3. Niedopuszczalne jest zajmowanie przez 
Wystawcę powierzchni poza obrębem 
wyznaczonego zgodnie z zamówieniem stoiska. 
Zabrania się wykonywania zabudowy w ciągach 
komunikacyjnych, ewakuacyjnych lub pożarowych 

stałych bądź tymczasowych konstrukcji oraz 
stawiania eksponatów. 
 
§6. ROZLICZENIA 
6.1. Wysokość opłat za udział w targach określa 
Formularz zgłoszenia. Opłata obejmuje również 
zamówienia dokonane na formularzach o których 
mowa w ust. 6.6.  
6.2. Wpłaty należy dokonywać przelewem na 
rachunek Organizatora: SGB Bank S.A. 12 1610 
1234 2026 0034 5446 0010. 
6.3. Za dowód wpłaty uznaje się potwierdzenie 
realizacji przelewu. 
6.4. Koszty opłat i prowizji bankowych w każdym 
wypadku ponosi Wystawca. 
6.5. Z tytułu dokonanych wpłat każdy Wystawca 
otrzyma od Organizatora drogą mailową faktury 
VAT. 
6.6. Rozliczenie z tytułu dodatkowych zamówień 
(wyposażenie, przyłącza elektryczne itp.) 
dokonanych tuż przed lub w czasie trwania 
Targów nastąpi w ciągu 7 dni od zakończenia 
Targów, na podstawie osobnych formularzy: 
zamówienia i zgłoszenia.  
6.7. Przekazanie stoiska oraz powierzchni 
wystawienniczej nastąpi pod warunkiem 
uregulowania pełnej kwoty wynikającej z 
formularza zgłoszenia. W przypadku 
nieuregulowania pełnej kwoty z formularza 
zgłoszenia przed rozpoczęciem Targów, 
Organizator zastrzega sobie prawo do 
nieudostępnienia stoiska wraz z powierzchnią 
wystawienniczą, tudzież do powstrzymania się z 
przekazaniem materiałów targowych do czasu 
zapłaty. W takim przypadku Wystawcy nie 
przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec 
Organizatora z tego tytułu. 
 
§7. REKLAMA 
7.1. Każdy Wystawca ma obowiązek dokonania 
wpisu na stronę internetową Targów. 
7.2. Podczas targów prezentacje, działania 
reklamowe lub programy rozrywkowe mogą 
odbywać się za wcześniejszą zgodą Organizatora. 
Nie mogą one w jakikolwiek sposób przeszkadzać 
innym Wystawcom ani zakłócać ogólnego 
porządku targów. 
7.3 Organizator zastrzega sobie prawo do 
korzystania, w tym wykonywania lub 
przygotowania zdjęć i filmów lub innych 
materiałów słowno-graficznych dotyczących 
stoisk Wystawcy, Wystawcy lub przez niego 
przekazanych, w szczególności logotypów 
Wystawcy lub innych oznaczeń, w tym 
graficznych, słownych lub słowno-graficznych 
(dalej jako: ,,Utwór“) w celach marketingowo-
promocyjnych Organizatora. W związku z tym 
Wystawca udziela Organizatorowi bezpłatnej, 
bezterminowej, lecz nie krótszej niż 10 lat 
niewyłącznej licencji na korzystanie z Utworu, w 
szczególności na następujących polach 
eksploatacyjnych:   
a) utrwalania i zwielokrotniania Utworu każdą 
możliwą techniką, w szczególności poprzez 
drukowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu 
nośników magnetycznych, cyfrowych, technik 
komputerowych - na dowolnym rodzaju 
materiału i dowolnym nośniku, w nakładzie w 
dowolnej wielkości; 
b) udostępniania Utworów osobom trzecim, w 
tym w formie pisemnej lub postaci elektronicznej; 
c) wprowadzenia do pamięci komputera lub 
innych urządzeń elektronicznych;  
d) rozpowszechniania i utrwalania w sieci 
Internet, w szczególności na stronach 
internetowych Wynajmującego i innych 
publikatorach; 
e) wykorzystania Utworów do przygotowania 
materiałów promocyjnych lub informacyjnych 
dotyczących Wynajmującego, w tym w formie 
pisemnej, postaci elektronicznej oraz jako cześć 
materiału wideo lub audio.  
7.4. Każdy Wystawca ma prawo do reklamowania 
swoich produktów i usług wyłącznie na własnym 
stoisku i pod warunkiem, że nie zakłóca pracy 
innych Wystawców. 
7.5. Na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-
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Wystawienniczego możliwe są inne formy 
reklamy. W takim przypadku Wystawca jest 
zobowiązany do zgłoszenia Organizatorowi chęci 
wynajęcia dodatkowych nośników i powierzchni 
oferowanych przez Organizatora. Powyższe 
związane jest z zapłatą ustalonej kwoty pieniężnej 
na rzecz Organizatora. 
7.6. Zabrania się reklamowania na stoiskach i 
przez Wystawców produktów i usług firm trzecich 
bez pisemnej zgody Organizatora. 
7.7. Organizator zastrzega sobie prawo do 
ewentualnego zagospodarowania ścian 
zewnętrznych stoisk, które nie zostały 
zagospodarowane przez Wystawców. 
 
§8. ORGANIZACJA STOISK WYSTAWIENNICZYCH 
8.1. Organizator zapewnia wykonanie zabudowy 
stoiska zgodnie z  Formularzem zgłoszenia . 
8.2. Wystawca może wykonać zabudowę 
samodzielnie lub zlecić jej wykonanie firmie 
wykonującej zabudowy targowe jedynie za zgodą 
Organizatora i po akceptacji przez niego projektu, 
który należy doręczyć drogą elektroniczną w 
terminie do 04.11.2021r. Projekt powinien być 
zgodny z prawem budowlanym, przepisami 
ochrony przeciwpożarowej oraz odpowiednimi 
przepisami i normami obowiązującymi w Polsce. 
8.3. Zabrania się Wystawcom oraz wykonawcom 
zabudowy: 
• Mocowania do jakichkolwiek elementów 
konstrukcyjnych hali wystawienniczej, w tym 
podłóg reklam, elementów zabudowy stoisk i 
innych przedmiotów, 
• Uniemożliwiania lub ograniczania do tablic 
rozdzielczych, wyłączników energii elektrycznej i 
urządzeń systemu przeciwpożarowego, 
• Ustawiania tablic, reklam i innych 
konstrukcji poza obrębem wyznaczonego stoiska. 
• Uniemożliwiania lub ograniczenia dostępu 
do wejść i wyjść oraz dróg ewakuacyjnych. 
8.4. Elementy stoiska wykonane z płyt gipsowo-
kartonowych, pilśniowych lub wiórowych 
powinny być dostarczone na teren Targów w 
postaci gotowych elementów. 
8.5. Transport i spedycja eksponatów oraz innych 
materiałów odbywa się na koszt i ryzyko 
Wystawcy. 
8.6. Gotowe stoiska zostaną przekazane 
Wystawcom w dniu poprzedzającym otwarcie 
Targów, natomiast stoiska przygotowywane we 
własnym zakresie muszą być gotowe najpóźniej w 
dniu 21.11.2021r.  do godziny 09:00. 
8.7. Wszelkie prace związane z podłączeniem 
energii elektrycznej, wody, kanalizacji oraz 
telekomunikacji mogą być wykonane wyłącznie 
przez osoby wyznaczone przez Organizatora i 
posiadające stosowne uprawnienia, po 
wcześniejszym ich zamówieniu zgodnie z 
formularzami zgłoszenia i zamówienia. Prace te 
będą wykonywane z uwzględnieniem warunków 
technicznych i lokalizacyjnych w oparciu o 
obowiązujące dokumenty. 
8.8. Za naruszenie postanowień Regulaminu 
Organizator ma prawo obciążyć Wystawcę karą 
umowną w wysokości 15% całkowitej sumy 
brutto. W takim przypadku Wystawca otrzyma 
notę obciążeniową. 
8.9. Wystawca zobowiązany jest do stałej dbałości 
o czystość i porządek na stoisku oraz w 
bezpośrednim sąsiedztwie. 
8.10. Niedopuszczalne jest opuszczanie stoisk w 
czasie trwania Targów oraz pozostawiania ich bez 
nadzoru przedstawiciela Wystawcy. 
8.11. W czasie trwania Targów obowiązuje 
bezwzględny zakaz wywożenia eksponatów z 
terenów targowych. Likwidacja ekspozycji może 
rozpocząć się po zamknięciu Targów dla 
zwiedzających najwcześniej o godzinie 17:00 w 
dniu 21.11.2021r.  i nie może trwać dłużej niż do 
godziny 22:00 oraz w godzinach 08:00 – 16:00 w 
dniu 22.11.2021r.  Na wezwanie Organizatora, 
Wystawca naruszający niniejsze postanowienia 
ma obowiązek przywrócić zajmowaną 
powierzchnię do stanu pierwotnego lub zaniechać 
dalszych czynności. 
8.12 Wystawca podlega karze umownej w 
wysokości 1000 zł: 
- za każdą rozpoczętą godzinę zbyt wczesnego 
rozpoczęcia likwidacji ekspozycji, tj. przed godziną 
17:00 w dniu 21.11.2021r. 
- za każdą rozpoczętą godzinę zbyt późnego 
zakończenia likwidacji ekspozycji, tj. po godzinie 
22:00 dnia 21.11.2021r. oraz po godz. 16:00 w 
dniu 22.11.2021r. 

 
§9.ZABEZPIECZENIE TARGÓW, PRZEPISY 
PORZĄDKOWE I BHP 
9.1. W dniach poprzedzających Targi, w czasie 
likwidacji oraz w godzinach otwarcia Targów 
Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia 
we własnym zakresie swoich eksponatów, 
urządzeń i sprzętu przed ewentualnymi szkodami, 
ubytkami bądź kradzieżą. 
9.2. Wystawcom zaleca się indywidualne 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
wynikającej z uczestnictwa w Targach, a także 
ubezpieczenie mienia znajdującego się na 
terenach targowych (eksponaty, sprzęt i 
urządzenia na stoisku itp.). 
9.3. Niedopuszczalne jest zajmowanie przez 
Wystawcę powierzchni poza obrębem 
wyznaczonym zgodnie z zamówieniem stoiska. 
Zabrania się wykonywania w ciągach 
komunikacyjnych, ewakuacyjnych lub pożarowych 
stałych bądź tymczasowych konstrukcji oraz 
stawiania eksponatów. 
9.4. Wystawca ponosi odpowiedzialność 
finansową za wyrządzone szkody, w tym także w 
wyposażeniu stoiska. Dotyczy to także uszkodzeń 
spowodowanych przez elementy przekraczające 
zadeklarowany ciężar lub gabaryty. 
9.5. Hale wystawiennicze otwierane są na 2 
godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia. W 
uzasadnionych przypadkach Organizator ma 
prawo do odstąpienia od tego postanowienia, 
zgodnie z programem Wydarzenia. 
9.6. Wystawca jest zobowiązany do obsługi 
swojego stoiska od momentu otwarcia hal 
wystawienniczych do chwili ich zamknięcia. 
9.7. Wystawca ma obowiązek udostępnić 
przedstawicielowi Organizatora Targów wszelkie 
pomieszczenia znajdujące się na zamówionej 
powierzchni celem sprawdzenia zabezpieczenia 
przeciwpożarowego. 
9.8. Przygotowanie, funkcjonowanie oraz 
demontaż stoiska muszą być przeprowadzone 
zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi. 
Wystawca i wykonawca zabudowy ponoszą 
osobistą odpowiedzialność za zdarzenia 
wynikające z nieprzestrzegania ww. przepisów i 
zasad. 
9.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody i ubytki w życiu, zdrowiu i mieniu 
Uczestników Targów, z wyjątkiem 
spowodowanych przez Organizatora. 
9.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
niezależną od Organizatora przerwę w dostawie 
wody lub prądu przed, w trakcie i po zakończeniu 
Targów. 
9.11. Zabrania się wnoszenia na teren targów 
broni, materiałów wybuchowych oraz 
przedmiotów, których używanie może zagrażać 
bezpieczeństwu osób przebywających na targach. 
 
§10. REKLAMACJE 
10.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Targów 
wobec Organizatora powinny być zgłaszane w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie 
później niż do czasu zakończenia Targów. 
10.2. Reklamacje dotyczące wyposażenia stoisk 
przyjmowane są jedynie w dniu poprzedzającym 
otwarcie Targów w recepcji targowej. 
10.3. Reklamacje złożone po upływie określonych 
powyżej terminów nie będą uwzględniane. 
10.4. Reklamacja winna być złożona w czasie i w 
sposób, który umożliwi przedstawicielowi 
Organizatora zebranie materiału dowodowego 
(np. zdjęcia, oświadczenia). Jeśli zebranie 
materiału dowodowego nie jest możliwe, 
Organizator rozpatruje reklamację dokonując 
oceny faktów podanych przez Wystawcę według 
własnej oceny, z uwzględnieniem zasad 
doświadczenia życiowego. 
10.5. Organizator przystąpi do rozpatrzenia 
reklamacji niezwłocznie po ich otrzymaniu. 
10.6. Wszelkie spory związane z Targami, w tym 
robotami, dostawami i usługami zleconymi w 
związku z Targami będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla Organizatora. 
 
§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
11.1. Organizator Targów zastrzega sobie prawo 
do odwołania, skrócenia, zmiany terminu lub 
częściowego zamknięcia Targów bez prawa do 
odszkodowania, w przypadku zaistnienia 
okoliczności, za które Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności, w tym działania siły wyższej, 
w szczególności pożaru, wichury, zalania, 

uderzenia piorunu, eksplozji, strajku, ataku 
terrorystycznego itp. 
11.2. W przypadkach określonych w ust. 11.1. 
Regulaminu, Wystawcy nie przysługuje prawo do 
jakiegokolwiek odszkodowania lub redukcji opłat 
za uczestnictwo w Targach. 
11.3 W przypadku odwołania Targów z winy 
Organizatora lub z powodu zaostrzeń 
wynikających z przepisów sanitarnych związanych 
ze stanem epidemii, które uniemożliwią 
zorganizowanie Targów, Wystawcy przysługuje 
zwrot wszelkich wpłaconych kwot bez odsetek. 
11.4 Wystawcy nieprzestrzegający postanowień 
niniejszego Regulaminu ponoszą 
odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty 
poniesione przez Organizatora oraz osoby trzecie. 
11.5. Postanowienia Regulaminu mają także 
zastosowanie wobec podmiotów wykonujących 
czynności na podstawie umów zawartych z 
Wystawcami, w tym także wykonujących na ich 
rzecz usługi zabudowy. 
11.6. Przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu 
następuje z chwilą złożenia przez Wystawcę 
formularza zgłoszenia udziału w targach. 
11.7. Parkowanie pojazdów odbywa się wyłącznie 
w miejscach do tego wyznaczonych. W przypadku 
pojazdów zaparkowanych w miejscach 
niedozwolonych, utrudniających funkcjonowanie 
obiektów wystawienniczych oraz terenów 
przyległych, Organizator ma prawo usunąć je na 
parking strzeżony na koszt i ryzyko właściciela 
pojazdu. 
11.8. W przypadku obowiązywania w terminie 
odbywania się Targów wytycznych sanitarnych 
dla organizatorów targów w trakcie epidemii 
COVID-19 w Polsce, Organizator zastrzega sobie 
prawo do zmiany Regulaminu w zakresie 
dostosowania go do obowiązujących wytycznych. 
11.9. Na podstawie art. 4c ustawy o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
118, z późn. zm.) Bydgoski Park Przemysłowo-
Technologiczny sp. z o.o. oświadcza, że posiada 
status dużego przedsiębiorcy. 
11.10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 
12.10.2021r. 

 


