REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW GIEŁDY SZKÓŁ I UCZELNI
22-23 MARCA 2017, TARGI KIELCE
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
1. Wystawca może wziąć udział w Giełdzie, jeśli pomiędzy stronami zostanie zawarta umowa
najmu powierzchni wystawienniczej albo umowa najmu powierzchni wystawienniczej
z usługami dodatkowymi, (tj. Formularz Zgłoszeniowy) zwana dalej umową.
2. Zawarcie umowy zobowiązuje Wystawcę do przestrzegania niniejszego regulaminu,
a w szczególności dokonywania w terminie wszystkich płatności.
3. Zapisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie także wobec Współwystawców.
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
1. W Giełdzie mogą brać udział szkoły ponadgimnazjalne, wyższe oraz firmy, instytucje,
organizacje posiadające ofertę szkoleniową, zajęć dodatkowych dla młodzieży.
2. TK przydzielają Wystawcy powierzchnię wystawienniczą stosownie do kolejności zgłoszeń,
na terenie Centrum Kongresowego Targów Kielce, przy ul. Zakładowej 1.
3. Oferowane są do wynajęcia stoiska o powierzchni 6 m kw. lub ich wielokrotność,
wyposażone w ściany zewnętrzne, wykładzinę, ladę, stolik, 4 krzesła, kosz na śmieci, napis
z nazwą Wystawcy.
4. Zapotrzebowanie na dodatkowe elementy wyposażenia zgłaszane będą do menedżera
imprezy w formie pisemnej (mail) i realizowane przez Organizatora w miarę możliwości
technicznych.
5. W ramach Giełdy wydany zostanie katalog wystawców w wersji elektronicznej, dostępny na
stronie www wydarzenia.
6. Wstęp odwiedzających Giełdę jest nie odpłatny.
7. Warunkiem udostępnienia powierzchni wystawienniczej Wystawcy jest złożenie właściwych
dowodów wpłaty opłat, z dopiskiem nazwy targów:
Numer konta Targów Kielce S.A.: Raiffeisen Bank Polska SA
PL 22 1750 1110 0000 0000 0568 3537 Swift: RCBWPLPW
KARTY WYSTAWCA, KARTY PARKINGOWE
1. Podczas trwania Giełdy do wielokrotnego wstępu na tereny targowe upoważniają karty
identyfikacyjne WYSTAWCA.
2. Wystawca otrzymuje karty WYSTAWCA w ilości zgodnej ze zgłoszoną listą osób obecnych na
stoisku oraz 1 kartę parkingową.
3. Wjazd samochodów na teren targowy w czasie trwania targów odbywa się po okazaniu karty
parkingowej. Karta parkingowa winna być wypełniona i umieszczona w widocznym miejscu
(za przednią szybą auta).

WARUNKI TECHNICZNE
1. W obiektach Centrum Kongresowego zabrania się wykonywania w ciągach
komunikacyjnych, ewakuacyjnych lub pożarowych stałych lub tymczasowych konstrukcji
oraz stawiania eksponatów, mocowania reklam, transparentów i zabudowy do: słupów,
ścian, stropu i podłogi
2. Mienie TK lub firmy wykonującej zabudowę - wynajętej przez TK - Wystawca jest
zobowiązany zwrócić w stanie pierwotnym, a w razie zniszczeń naprawić szkodę lub pokryć
koszty naprawienia szkody.
3. Maksymalne natężenie hałasu na stoisku nie może przekroczyć 50 dB. W przypadku nie
przestrzegania tego zapisu, Targi Kielce zastrzegają sobie prawo do reakcji, aż do
odłączenia dopływu energii elektrycznej do stoiska włącznie. W takim przypadku Wystawcy
nie przysługuje prawo do odszkodowania.
4. W przypadku, gdy Wystawca, lub w jego imieniu inne podmioty, rozpowszechniają utwory
artystyczne, Wystawca jest zobowiązany do podpisania stosownej umowy ze
stowarzyszeniem zajmującym się ochroną praw autorskich i wnieść z tego tytułu stosowne
opłaty oraz kopię umowy i dowodu opłaty posiadać do wglądu Menadżera Giełdy oraz
odpowiednich organów kontrolnych
SZKODY
1. Wystawcy dokonują ubezpieczenia mienia we własnym zakresie i na własny rachunek.
2. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, które wyrządził osobom trzecim oraz TK
przed, w trakcie lub po imprezie targowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
TK zastrzegają sobie prawo - w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych - do
skrócenia, przełożenia, odwołania lub częściowego zamknięcia targów. W takich przypadkach
Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania.
2.
Reklamacje w stosunku do TK należy zgłaszać w ciągu 14 dni od zakończenia targów, pod
rygorem utraty prawa do ich późniejszego podnoszenia.
3.
Reklamacje Wystawcy wynikłe z realizacji umowy nie upoważniają Wystawcy do opóźnienia
przekazania należności w całości lub w części.
4.
Wszelkie uzgodnienia muszą być pod rygorem nieważności potwierdzone na piśmie.
5.
Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część umowy (pkt. A 1.).
6.
Spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy sąd w Kielcach.
7.
Wystawca wyraża zgodę na zamieszczanie zdjęć i opisów ekspozycji targowej Wystawcy,
wykonanych przez TK podczas trwania targów w materiałach reklamowych i informacjach TK.

Organizator

