
WARUNKI UMOWY – REGULAMIN TARGOWY 
 

§ 1 

Targi odbędą się w dniu 5 marca 2019r. w Gorzowie Wielkopolskim w hali sportowej OSiR ul. Słowiańska 10 oraz w dniu 12 marca 2019r.  
w Zielonej Górze Hali sportowej VI LO ul. Świętych Cyryla i Metodego 9. 

 

§ 2 

Targi czynne będą w godzinach od 9.00 do 14.00. Wystawcy zobowiązani są do zapewnienia obsługi stoisk w tych godzinach.  
 

§ 3 

Zgłoszenie - Umowa stanowi umowę najmu powierzchni wystawienniczej. Podpis Wystawcy na Zgłoszeniu – Umowie zobowiązuje Wystawcę  
do przestrzegania niniejszego regulaminu, przestrzegania wewnętrznych przepisów imprezy, przepisów handlowych, sanitarnych, p. poż., 
policyjnych i innych oraz podporządkowania się decyzjom Organizatora.  

 

§ 4 

Wystawca zobowiązany jest do uregulowania należności, na podstawie otrzymanej drogą elektroniczną faktury PRO FORMA, w  terminie 7 dni od 
daty otrzymania faktury. Faktura w wersji papierowej zostanie przesłana pocztą po zaksięgowaniu wpłaty. 

 

§ 5 

Wystawca traci prawo do udziału w targach w przypadku: 
a) niedotrzymania postanowień niniejszego regulaminu; 
b) nieuregulowania w terminie opłat za imprezę; 
c) prezentacji towarów i usług nie objętych zakresem danej imprezy, lub innej niż uzgodniono z Organizatorem. 

 

§ 6 

Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia umowy zgłoszenia bez podania przyczyn. 
 

§ 7 

1. Rezygnacja Wystawcy z udziału w targach winna być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem targów wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi  

i przepadają na rzecz Organizatora tytułem kary umownej. Firma, która nie wpłaciła wymaganej kwoty będzie obciążona w wysokości 
100 % wartości zamówionej powierzchni i za usługi i zamówienia dodatkowe. 

 

§ 8 

Zagospodarowanie miejsc targowych rozpocznie się w dzień poprzedzający targi od godz. 14.30. Stoisko winno być przygotowane przez 
Wystawcę do godz. 8.55. Nie zgłoszenie się Wystawcy do godz. 8.30 w dniu targów będzie traktowane jako rezygnacja, chyba, że Wystawca 
wcześniej uzgodni z Organizatorem dzień i godziny zagospodarowania stoiska. Demontaż stoisk targowych odbędzie się w dniu targów  
w godzinach 14.00-15.30. W przypadku, gdy Wystawca potrzebuje więcej czasu na przygotowanie lub demontaż stoiska proszony jest  
o uzgodnienie tego z Organizatorem. Wystawcy i ich współpracownicy mogą przebywać na terenie targowym w czasie trwania targów oraz w 
wyznaczonym czasie zagospodarowania i demontażu stoisk.  

 

§ 9 

Wyznaczenie stoisk jest określone przez Organizatora, który w miarę możliwości uwzględnia życzenia Wystawcy. 
 

§ 10 

1. Za nadzór i ochronę stoiska w godzinach otwarcia imprezy odpowiedzialny jest Wystawca. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
żaden ubytek, uszkodzenie lub zniszczenie eksponatu przed, podczas i po targach. 

2. Organizator dołoży wszelkich starań, by należycie chronić mienie Wystawcy. 
3. Pozostawione po zakończeniu targów bez akceptacji Organizatora elementy ekspozycji i inne urządzenia uważa się za mienie porzucone, 

które bez odszkodowania przechodzi na rzecz Organizatora. 
4. Ubezpieczenie eksponatów oraz personelu ciąży na Wystawcy. 

 

§ 11 

Obowiązuje bezwzględny zakaz demontażu stoisk przed zakończeniem targów, czyli przed godziną 14.00. W przypadku podjęcia takich działań 
przez Wystawcę lub opuszczenia stoiska przed zakończeniem targów Organizator ma prawo obciążyć Wystawcę karą umowną w wysokości 500 zł 
netto płatną w terminie 7 dni od daty imprezy.  

 

§ 12 

Każdy Wystawca ma prawo do reklamowania swoich towarów i usług pod warunkiem, że nie zakłóca normalnego toku pracy Wystawców. 
 

§ 13 

1. Zmiany odbiegające od przyjętego stanu zabudowy będą wykonane jedynie w ramach możliwości technicznych i organizacyjnych 
Wykonawcy Zabudowy za zgodą Organizatora. Za wykonanie powyższych zmian Organizator będzie pobierał dodatkowe opłaty. 

2. Dodatkowe wyposażenie Wystawca może zrealizować u Wykonawcy Zabudowy za pośrednictwem Organizatora, za co Organizator 
będzie pobierał dodatkowe opłaty. 

 

§ 14 

1. W przypadku, gdyby targi nie doszły do skutku Organizator zwraca Wystawcom wpłacone kwoty bez odsetek. 
2. Wszelkie ustalenia dodatkowe między Organizatorem a Wystawcą wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
4. Wszelkie sprawy sporne pomiędzy Wystawcą a Organizatorem będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla Organizatora. 

 


