KARTA INFORMACYJNA
1. Organizator: Biuro Organizacyjne Targów „EDUKACJA 2019”
Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży
VIRIBUS UNITIS
2. Miejsce organizacji Targów: Hala Widowiskowo – Sportowa „SPODEK”, Katowice, Al. Korfantego 35
3. Termin: 26-27 marca 2019
4. Godziny otwarcia: dla wystawców
wtorek
26.03.2019 – 8.30 – 16.30
środa
27.03.2019 – 8.30 – 16.30

dla publiczności:
wtorek
26.03.2019 – 9.00 – 16.00
środa
27.03.2019 – 9.00 – 16.00

5. Termin zgłoszenia uczestnictwa: 04 lutego 2019
Podstawą uczestnictwa jest zawarcie umowy najmu, tj. przesłanie
karty zgłoszeniowej w oryginale na adres:
Biuro Organizacyjne
XXI Ogólnopolskich Targów „EDUKACJA 2019”
Ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice
oraz dokonanie wpłaty na konto Organizatora nr: 05 1950 0001 2006 0030 3304
0003 wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
32 209 17 01, 32 209 16 90
e-mail: targi@fundacja.katowice.pl
6. Budowa stoiska: Organizator zapewnia budowę stoiska i jego wyposażenie zgodnie z zamówieniem
w miarę możliwości techniczno – organizacyjnych. Transport eksponatów
i materiałów na miejsce i z miejsca Targów, jak również montaż i
demontaż eksponatów Wystawcy dokonują we własnym zakresie.
7. Wejścia dla wystawców: wejście odbywa się wyłącznie na podstawie identyfikatorów wydanych przez
Organizatora. Obowiązującym dla wystawców i wyjściem i wejściem jest brama
nr 7 hali Spodka.
8. Karta wstępu: karty wstępu będą do odbioru w Biurze Organizacyjnym od dnia 26 marca 2019 r.
9. Termin montażu i demontażu: wystawcy mogą prowadzić montaż oraz aranżację stoisk w dniu 25 marca 2019 r.
w godz. 14.00 – 20.00, a demontowanie eksponatów w dniu 27 marca 2019 r.
w godz. 16.00 – 22.00.
10. Zasilanie energią elektryczną: odbywa się w godz. 8.30 – 16.30 (nie dotyczy dnia przygotowawczego i
dnia demontażu)
11. Katalog Targów: Organizator wydaje z okazji Targów katalog, który zawiera dane dotyczące
Wystawców oraz informacje dotyczące prezentowanych ofert.
Wpis do katalogu jest obowiązkowy i odpłatny.
12. Zaproszenia: Organizator rozsyła zaproszenia do wszystkich placówek edukacyjnych
zainteresowanych tematyką Targów bezpośrednio oraz za
pośrednictwem lokalnych mediów.
13. Przepisy porządkowe: uczestnik Targów jest zobowiązany do przestrzegania obowiązującego Regulaminu
dla Wystawców oraz wydawanych przez Organizatora poleceń porządkowych.
14. Dodatkowe usługi: wynajem dodatkowego wyposażenia stoiska, montaż dodatkowych instalacji
elektrycznych, dodatkowe prace graficzne, dodatkowe prace techniczne,
indywidualne akcje promocyjne.

