Regulamin dla uczestników XIX Ogólnopolskich Targów Edukacja 2017
Przepisy Ogólne: Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują uczestników XIX Ogólnopolskich Targów Edukacja 2017

1.Dane Podstawowe:
Powierzchnia zabudowana to powierzchnia kryta, zabudowana przez Organizatora w wersji uzgodnionej z Wystawcą. Najmniejsza oferowana
powierzchnia zabudowana wynosi 6m². W cenę 1m² standardowej powierzchni zabudowanej stelażem wystawienniczym typu OCTANORM
wliczono: wynajem powierzchni wystawowej, -projekt architektoniczny, -zabudowę-ściany (stelaż+białe wypełnienie) -wykładzinę dywanową, projekt Instalacji elektrycznej oraz pomiary skuteczności zerowania-gniazdo 0,5 kW-220V, -1 punkt świetlny, -fryz prosty czarno-biały z nazwą
wystawcy, -sprzątanie stoiska. Ponadto w wyposażenie stoiska promocyjnego o powierzchni 6m² wliczono: ladę o wymiarach:100x50x70 cm,
wieszak, kosz na śmieci, krzesło, stolik.

2.Warunki Podstawowe, zgłoszenie uczestnictwa:
2.1. Nadesłanie zgłoszenia uczestnictwa w oryginale stanowi zawarcie umowy najmu powierzchni wystawienniczej oraz deklarację uczestnictwa
w Targach na warunkach określonych w Regulaminie dla uczestników Targów.
2.2. Warunkiem przyjęcia przez Organizatora deklaracji uczestnictwa w Targach jest przesłanie na adres Organizatora wypełnionego formularza
„Karta Zgłoszenia uczestnictwa”
2.3. Dokumenty wymagane przez Organizatora należy nadsyłać w oryginale do dnia 30 stycznia 2017 określono, jako termin nadsyłania zgłoszeń
2.4. Przyjęcie przez Organizatora wymaganych dokumentów stanowi podstawę przyznania zamówionej powierzchni wystawienniczej.
uczestnictwa.
Organizator przydziela powierzchnię, w miarę posiadanych możliwości zgodnie z propozycją zamawiającego.

3.Opłaty, warunki płatności.

3.1. Cena 1m² standardowej powierzchni zabudowanej określonej w pkt.1 ustalona jest na poziomie 450zł +VAT Organizator proponuje ponadto
zabudowane stoisko promocyjne o powierzchni 6m² w cenie 2590,00 zł +VAT
3.2. Wpłaty winny być dokonywane na konto Organizatora: Nr:81 1560 1108 0000 9060 0012 1533
3.3. Organizator sporządza fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami
3.4. Warunkiem uczestnictwa jes t dokonanie płatności na konto Organizatora w terminie do 30 stycznia 2017 r. oraz przesłanie na adres
Organizatora „Karty zgłoszenia uczestnictwa” w oryginale
3.5. Podstawą zarejestrowania Wystawcy w dniu 21 marca 2017 r. jest dopełnienie formalności zawartych w pkt. 3.4 niniejszego Regulaminu.

4.Lokalizacja

4.1. Lokalizacja stoiska wynika z projektu zabudowy powierzchni wystawienniczej oraz warunków Techniczno-organizacyjnych Organizatora.
4.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji stoiska oraz powierzchni zamówionej przez Wystawcę, jeśli względy organizacyjne lub
projektowo-techniczne uniemożliwiają realizację zlecenia Wystawcy.

5.Wynajem powierzchni

5.1. Powierzchnia stoiska jest przeznaczona tylko dla Wystawcy.
5.2. Udostępnienie powierzchni przez Wystawcę innym podmiotom może nastąpić tylko za zgodą Organizatora.
5.3. Wystawca przed opuszczeniem stoiska zobowiązany jest do jego pisemnego zdania u Organizatora. W przeciwnym wypadku Wystawca
zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z brakami i zniszczeniami w wyposażeniu stoiska, które zostaną określone przez
Organizatora.

6.Stoiska i eksponaty

6.1. Wszelkie naprawy lub zmiany w formie stoiska usuwanie i dodawanie materiałów muszą być przeprowadzane poza godzinami zwiedzania
Targów i w uzgodnieniu z Organizatorem.
6.2. Eksponaty nie mogą być umieszczane w obrębie ciągów komunikacyjnych i w miejscach do tego przeznaczonych.
6.3. Wystawca może prowadzić działalność reklamową tylko w obrębie własnego stoiska, w sposób nie zakłócający działalności innych stoisk.

7.Bezpieczeństwo i zabezpieczenie

7.1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zaistniałe wypadki oraz szkody spowodowane przez personel imprezy i publiczność, jak
również za zaginięcie, uszkodzenie i ubytek eksponatów znajdujących się na terenie Targów w czasie trwania imprezy w godz.9.00-16.00
7.2. Wystawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia umeblowania stelaża i instalacji spowodowane przez niego, jego przedstawicieli i osoby
przez niego zaproszone, zatrudnione czy działające na jego zlecenie. W przypadku powstania szkody Wystawca obciążony zostanie kosztami
jej usunięcia w wysokości ustalonej cennikiem.
7.3. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania wydawanych przez służby Organizatora poleceń w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
7.4. Tereny Targów są chronione w dniu 20.03.2017 w godzinach 20.00-8.30, w dniu 21.03.2017 w godzinach 16.30-8.30, w dniu 22.03.2017
w godzinach 18.30-8.30.
7.5. Zaleca się Wystawcom ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z uczestnictwa w imprezie oraz ubezpieczenia eksponatów
urządzeń i sprzętu.

8.Zasilanie w energię elektryczną

8.1. w godzinach od 8.30-16.30 stoiska są zasilane w energie elektryczną
8.2. Wszelkie prace związane instalacją elektryczną mogą wykonywać jedynie uprawnieni pracownicy, zatrudnieni przez Organizatora.

9.Imprezy towarzyszące

9.1. Istnieje możliwość zorganizowania sympozjów prezentacji własnych uczelni, seminariów itp. Wszelkie propozycje należy odpowiednio
wcześniej ustalić z Organizatorem.

10.Rezygnacja z udziału
10.1. W przypadku, gdy Wystawca rezygnuje z udziału w Targach do dnia 30 stycznia 2017 r. ma prawo do zwrotu całkowitej sumy wpłaconej na
konto Organizatora.
10.2. W przypadku, gdy Wystawca rezygnuje z udziału w Targach po dniu 30 stycznia 2017 r., ale nie później niż 15 lutego 2017 r. ma prawo
zwrotu 50% sumy wpłaconej na konto Organizatora, po tym terminie opłata nie będzie zwracana.
10.3. Wymagane jest pisemne oświadczenie rezygnacji z udziału w Targach.

11. Rozstrzyganie sporów

11.1. W stosunkach prawnych między Wystawca a Organizatorem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory mogące
wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Targach będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd w Katowicach.
11.2. Wszelkie reklamacje Wystawcy winny być zgłoszone Organizatorowi w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty
zakończenia imprezy. Po tym terminie uznaje się, iż Wystawca nie wnosi żadnych reklamacji.

