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Regulamin dystrybucji pakietów „Welcome Pack” dla 

odwiedzających targi WorldFood Poland Virtual Expo 2021  

§1 

Wyłącznym Organizatorem dystrybucji pakietów „Welcome Pack” jest organizator targów WorldFood Poland 2021, firma Lentewenc 

Sp. z o.o. 

§2 

Celem dystrybucji jest dostarczenie pakietów próbek produktów rożnych wystawców biorących udział WorldFood Poland Virtual 

Expo 2021 do wybranych uczestników targów, zgodnie z wskazanym przez tych uczestników przedmiotem lub sektorem 

zainteresowań. 

§ 3 

1. Produkty do dystrybucji przekazywać mogą wyłącznie firmy, które zgłosiły się jako wystawca na targi WorldFood Poland Virtual 

Expo 2021 oraz które dopełniły wszelkich formalności związanych z udziałem w targach. 

2. Do dystrybucji można przekazywać wyłącznie produkty, które zostaną zaprezentowane podczas WorldFood Poland Virtual Expo 

2021. 

3. Dystrybucja produktów wymagających transportu i przechowywania w reżimie temperaturowym, transportu chłodniczego lub 

innych produktów szybko psujących się nie jest możliwa i nie będzie realizowana. Produkty dostarczone do Organizatora nie 

podlegają zwrotowi. 

4. Podmiotami uprawnionymi do przekazywania produktów są zarówno producenci jak i dystrybutorzy występujący ich imieniu. W 

przypadku, gdy producent i dystrybutor są jednocześnie wystawcami w trakcie targów, dystrybutor nie może przekazywać 

produktów do dystrybucji. 

§4 

1. Jeden pakiet próbek produktów przesłany do Organizatora liczy maksymalnie 100szt. pojedynczych próbek (lub zestawów) 

produktów zapakowanych w oddzielne opakowania.  

2. Za każdy pakiet produktów zgłoszony do dystrybucji zgłaszający ponosi opłatę w wysokości 1000 PLN + 23% VAT = 1230 PLN 

brutto. Kwotę należy wpłacić tytułem „WorldFood Poland – Welcome Pack” na rachunek bankowy 46 1090 1883 0000 0001 1853 

4614, Lentewenc Sp. z o.o. Bank Zachodni WBK S.A. ul. Marszałkowska 55/73, 00-676 Warszawa i dostarczyć dowód dokonanej 

wpłaty do organizatora wraz z pakietem produktów. 

3. Pakiet pojedynczych próbek (lub zestawów) produktów dostarczony do Organizatora powinien spełniać następujące kryteria: 

 

 maksymalna liczba produktów (lub zestawów produktów) w pakiecie wynosi 100szt. 

 maksymalny wymiar pojedynczego produktu (lub jednego zestawu produktów) wynosi 18cm x 18cm x 30 cm.  

 maksymalna waga pojedynczego produktu (lub jednego zestawu produktów) wynosi 5kg.  

 

4. Podmioty przekazujące produkty Organizatorowi zobowiązane są do:  

 

 Zapakowania każdego z produktów (lub zestawu produktów) osobno w sposób umożliwiający ich łatwe wyjęcie z 

przesyłki w celu przepakowania do „Welcome Packów” bez mechanicznej ingerencji wymagającej użycia siły (np. 

rozrywanie opakowań zbiorczych) ani wykorzystania jakichkolwiek dodatkowych narzędzi (np. nożyczek, nożyków do 

papieru, taśm klejących, klei i innych).     

 Należytego zabezpieczenia produktów przed wysyłką w celu zminimalizowania ryzyka ich uszkodzenia, wylania, 

rozszczelnienia itp. w transporcie i procesie przepakowywania do „Welcome Packów”, a w szczególności do 

należytego zabezpieczenia produktów w opakowaniach szklanych, łatwo tłukących się, wrażliwych, delikatnych itp. 

 Należytego zapakowania produktów przed wysyłką w sposób umożliwiający ich przechowywanie w temperaturze 

pokojowej oraz zabezpieczający je przed utratą właściwości, walorów smakowych i przydatności do spożycia przez 

okres minimum 4 tygodni. 

 Opisania przesyłki zbiorczej w następujący sposób: „WorldFood Poland – Welcome Pack”. 

 Dostarczenia określonej liczby produktów w terminie do 09.04.2021 do godz. 15:00 czasu polskiego do Siedziby 

Organizatora Targów przy ul. Skwer Wyszyńskiego 5/37, 01-015 Warszawa kurierem/pocztą lub osobiście. 

 

5. Dystrybucja alkoholi, wyrobów alkoholowych, akcyzowych, towarów szybko psujących się lub wymagających transportu i 

przechowywania w reżimie temperaturowym nie jest możliwa i nie będzie realizowana. Produkty dostarczone do Organizatora 

nie podlegają zwrotowi. 

§5 

1. Organizator dystrybucji zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć produktów/stoisk w prasie, telewizji i Internecie oraz w 

materiałach marketingowych WorldFood Poland oraz Lentewenc Sp. z o.o. 

2. Wysyłka „Welcome Packów” do poszczególnych uczestników targów, rozumiana jako przekazanie paczek firmie kurierskiej przez 

Organizatora, nastąpi nie później niż w dniu 16.04.2021.   

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za termin doręczenia przesyłek do odbiorców.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia produktów powstałe w transporcie.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skład, jakość, termin przydatności do spożycia ani za jakiekolwiek szkody i urazy 

powstałe w wyniku konsumpcji produktu lub kontaktu z opakowaniem produktu przekazanym do dystrybucji przez wystawców. 

6. Materiały i próbki produktów przekazane Organizatorowi do dystrybucji nie podlegają zwrotowi. 

§6 

Sprawy organizacyjne związane z dystrybucją prowadzi Zespół Organizatorów Targów.  

W razie dodatkowych pytań, zapraszam do kontaktu: Łukasz Daszczyk tel. 574 707 201 e-mail: konkurs@worldfood.pl 


