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Regulamin najmu powierzchni wystawienniczych, zlokalizowanych na terenie 

Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej S.A.  –  

w wiatrołapach wejściowych Hal K-1 i K-3 od strony Hali K-2.  

 

1. Przedmiotem najmu jest powierzchnia wystawiennicza, przeznaczona na ekspozycję 

reklamową towarów stanowiących ofertę handlową Najemców miejsc handlowych  

na Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej S.A. (dalej WGRO S.A.) i Podmiotów 

zewnętrznych.  

2. Powierzchnia wystawiennicza nie może pełnić funkcji miejsca handlowego, magazynu, ani 

żadnej innej, poza funkcją reklamową. 

3. WGRO S.A. oświadcza, że jest właścicielem terenu, na którym mieszczą się powierzchnie 

wystawiennicze i ma prawo do wynajmu przedmiotowych powierzchni osobom trzecim.  

4. Najem powierzchni wystawienniczej jest możliwy przez Najemców miejsc  

handlowych w Halach K-1, K-2 i K-3 na WGRO S.A. oraz przez Podmioty zewnętrzne. 

5. W przypadku Najmu powierzchni wystawienniczej przez Najemców miejsc  

handlowych w Halach K-1, K-2 i K-3, ekspozycja może dotyczyć wyłącznie branży  

właściwej dla hali, w której Najemca najmuje miejsce handlowe.  

6. W przypadku Podmiotów zewnętrznych, ekspozycja towarów każdorazowo wymaga 

akceptacji ze strony WGRO S.A. Ekspozycja nie może stanowić oferty konkurencyjnej dla 

oferty Operatorów WGRO S.A. 

7. Minimalny okres najmu powierzchni  wystawienniczej  wynosi 1 miesiąc  kalendarzowy, 

a maksymalny 6 miesięcy kalendarzowych, z wyjątkiem najmu powierzchni dotyczącej 

kolejnej powierzchni wystawienniczej w tym samym czasie, gdy okres jej najmu nie może    

być krótszy niż 14 ciągłych dni w danym miesiącu kalendarzowym i nie dłuższy niż 1 

miesiąc kalendarzowy. 

8. Zawarcie umowy najmu powierzchni wystawienniczych może nastąpić, z zastrzeżeniem 

postanowień punktu 9), najwcześniej 3 miesiące przed planowanym terminem najmu. 

Zgłoszenia zamiaru zawarcia umowy należy dokonywać drogą e-mailową na adres: 

jbrylczak@wgrosa.pl. O możliwości zawarcia umowy decyduje kolejność przesłanych 

zgłoszeń, wg czasu serwera mailowego WGRO S.A. 

9. Najemca powierzchni wystawienniczej ma możliwość najmu kolejnej powierzchni 

wystawienniczej w tym samym czasie: 

1) jeżeli do 15 dnia miesiąca poprzedzającego planowany miesiąc najmu - dana 

powierzchnia wystawiennicza nie została wynajęta, 

2) zgłosi zamiar zawarcia umowy, od 16 dnia miesiąca poprzedzającego planowany 

termin najmu, drogą e-mailową na adres: jbrylczak@wgrosa.pl. O możliwości 

zawarcia umowy decyduje kolejność zgłoszeń wg czasu serwera mailowego       

WGRO S.A. 

3) na okres nie krótszy niż 14 ciągłych dni w danym miesiącu kalendarzowym i nie 

dłuższy niż 1 miesiąc kalendarzowy. 

10. WGRO S.A nie ponosi odpowiedzialności za towar eksponowany w powierzchni 

wystawienniczej, w tym również za jego uszkodzenia i zniszczenia. 
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11. Najemca powierzchni wystawienniczej zobowiązany jest do: 

1) podpisania Umowy przed datą najmu powierzchni wystawienniczej i uiszczania opłat 

za najem, 

2) dokonywania ekspozycji reklamowych towarów, dbałości o jej estetyczny wygląd, 

3) usunięcia ekspozycji i uporządkowania powierzchni wystawienniczej - przed terminem 

zakończenia umowy powierzchni wystawienniczej. 

12. Przekazanie powierzchni wystawienniczej, odbywa się za potwierdzeniem w formie 

Protokołu zdawczo-odbiorczego, w którym określony zostaje termin przekazania 

zwrotnego powierzchni wystawienniczej. 

13. W przypadku niedopełnienia przez Najemcę obowiązków, o których mowa w punkcie 11 

podpunkt 3) WGRO S.A. przysługuje prawo do usunięcia ekspozycji, a kosztami tych prac 

obciąży Najemcę powierzchni wystawienniczej. 

14. Sprawy organizacyjne wynajmu powierzchni wystawienniczych, prowadzi Dział Kwiatów 

WGRO S.A. 

15. Cennik najmu powierzchni wystawienniczych określa tabela A: 

 

  Tabela A 

Najemca Okres 

najmu* 

Cena netto (zł)**  

za miesiąc: styczeń-

kwiecień oraz 

wrzesień-grudzień 

Cena netto (zł)**  

za miesiąc: maj-

sierpień 

Najemca miejsca handlowego  

na WGRO S.A. 

1 miesiąc 300,00 150,00 

Podmiot zewnętrzny 1 miesiąc 1.200,00 600,00 

*- w przypadku najmu kolejnej powierzchni wystawienniczej w tym samym czasie, okres najmu nie może być krótszy niż 14 

ciągłych dni w danym miesiącu kalendarzowym i nie dłuższy niż 1 miesiąc kalendarzowy najmu. 

**- w przypadku najmu kolejnej powierzchni wystawienniczej w tym samym czasie na okres czasu krótszy niż miesiąc cena 

będzie naliczana proporcjonalnie do okresu najmu w miesiącu. 

W zależności od łącznego okresu najmu z umowy i poniesionego w tym okresie kosztu najmu 

przyznawany jest rabat (zarówno w przypadku Najemcy miejsca handlowego na WGRO S.A. 

jak i Podmiotu zewnętrznego) wynikający z poniższej tabeli B: 

      Tabela B 

Długość najmu  

w miesiącach 

Rabat  

4 30% 

5 40% 

6 50% 

 

16. Regulamin obowiązuje dla umów zawieranych na okres czasu od dnia 01.02.2020 r. 

 


