Zg∏oszenie
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w targach
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Targi w Krakowie Sp. z o.o., Kraków, ul. Centralna 41a
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Sàd Rejonowy dla Krakowa ÂródmieÊcia, XI Wydzia∏ Gospodarczy
Kapita∏ zak∏adowy 891 000 z∏, kapita∏ wp∏acony 891 000 z∏

26-28 wrzeÊnia 2014
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1. Zamawiajàcy:
Nazwa firmy _______________________________________________________________________________________________________________
Adres do faktury_____________________________________________________________________________________________________________
Adres do korespondencji _____________________________________________________________________________________________________
Osoba odpowiedzialna za targi _________________________________________e-mail: ________________________________________________
Tel. _______________________________________________________________________________________________________________________
NIP ______________________________________Nr KRS (prosimy o za∏àczenie aktualnego wypisu)__________________w ____________________

2.

Obowiàzkowa, bezzwrotna op∏ata rejestracyjna

Przyjęcie zgłoszenia jest uwarunkowane przesłaniem oryginału niniejszego formularza zgłoszeniowego wraz z kopią przelewu opłaty
rejestracyjnej:
250 zł netto + obowiązująca w dniu zapłaty stawka podatku VAT.
Opłata obejmuje wpis do informatora targowego (patrz form. 1.1 pkt 1), 1 kartę parkingową, 20 sztuk zaproszeń dla gości targowych, 1 identyfikator Wystawcy
na każde 3 m2 zamówionej powierzchni, 1 informator targowy.

3. Zamawiamy nast´pujàce pozycje wg za∏àczonego cennika:
Termin przyjmowania zg∏oszeƒ up∏ywa 29.08.2014

Cena

1. Powierzchnia niezabudowana w hali

IloÊç

Razem

250 z∏ /m2

2. Powierzchnia zabudowana

310 z∏ /m 2

3. Stoisko promocyjne:

6 m2

1900 z∏

12 m2

3500 z∏

Ad. 2. Zabudowa w systemie oktagonalnym, szara wykładzina targowa, fryz, 1 punkt świetlny na każde 3 m2 zamówionej
powierzchni, gniazdo 230 V - 2 kW, kosz, wieszak, standardowe sprzątanie.

NETTO

Ad. 3. Stoisko promocyjne 6 m2: zabudowa w systemie oktagonalnym, szara wykładzina targowa, fryz, gniazdo 230 V-2 kW,
1 punkt świetlny na każde 3 m2 zamówionej powierzchni, kosz, wieszak, standardowe sprzątanie + stół, 2 krzesła, 1 lada z półką.

+ VAT

Stoisko promocyjne 12 m2: zabudowa w systemie oktagonalnym, szara wykładzina targowa, fryz, gniazdo 230 V-2 kW,
1 punkt świetlny na każde 3 m2 zamówionej powierzchni, kosz, wieszak, standardowe sprzątanie + stół, 2 krzesła, 1 lada z półką

4. Typy stoisk *
Stoisko w zabudowie ciàg∏ej ___________________bez dop∏aty
Stoisko z dwóch stron otwarte ________________dop∏ata 450 z∏

Stoisko z trzech stron otwarte (od 20 m2 ) _______dop∏ata 750 z∏
Stoisko wyspowe (od 30 m2 )_________________dop∏ata 1200 z∏

5. Warunki p∏atnoÊci
Akceptujemy warunki okreÊlone w Regulaminie Wystawcy oraz zobowiàzujemy si´ do wniesienia op∏at za zamówienie zgodnie z par. 3 Regulaminu Wystawcy.
Warunkiem obj´cia stoiska jest udokumentowanie wp∏at w postaci kopii przelewu potwierdzonego przez bank na konto:
ING Bank Âlàski S.A. O/Kraków, nr 82 1050 1445 1000 0022 9166 0138. Nr BIC(SWIFT): INGBPLPW

UWAGA!
OÊwiadczamy, ˝e zaznajomiliÊmy si´ z Regulaminem Wystawcy, akceptujemy go w ca∏oÊci i zobowiàzujemy si´ do jego przestrzegania. Potwierdzenie
przyj´cia ninniejszego zg∏oszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy, zgodnie z paragrafem 2.2 Regulaminu Wystawcy.
Warunki finansowe zawarte w powy˝szym dokumencie sà obj´te klauzulà poufnoÊci wià˝àcà Wystawc´. Klauzula poufnoÊci obowiàzuje Wystawc´ przez okres 3 lat od daty otrzymania w/w zgłoszenia przez Targi w Krakowie Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie Informacji i ofert od Targów w Krakowie Sp. z o.o. na podany wyżej adres mailowy (Ustawa z 18.07.2002 r. - Dz. U.
2002 nr 144, poz 1204 - O Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną) oraz na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie prowadzonej przez Targi w Krakowie działalności gospodarczej (Ustawa z dnia 29.08.1997 r - Dz.U. 2002 nr 101 poz 926 - o Ochronie Danych Osobowych).

przedstawiciel handlowy TwK

data

piecz´ç firmy

podpis osoby upowa˝nionej
do zawierania umów

Regulamin Wystawcy
1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin jest integralnà czÍúcià umowy.
2. Warunki udziału w targach
2.1. Wystawcà mo˝e byç osoba prawna lub fizyczna, prezentujàca ofertÍ
zgodnà z zakresem tematycznym danych targów, zaakceptowanà przez
Targi w Krakowie Sp. z o.o. (nazywane w dalszej czÍúci TwK).
2.2. Do zawarcia umowy uczestnictwa w targach miÍdzy TwK a Wystawcà
dochodzi po uiszczeniu op≥aty rejestracyjnej, podpisaniu i przes≥aniu
pocztà, pocztà elektronicznà lub faxem przez WystawcÍ formularzy/a
zg≥oszeniowych, przygotowanych przez TwK i potwierdzeniu zg≥oszenia
uczestnictwa przez TwK drogà pocztowà, faxem lub pocztà elektronicznà. Potwierdzenie zg≥oszenia, o którym mowa, nastÍpuje w terminie 30
dni od daty dorÍczenia zg≥oszenia podpisanego i opieczÍtowanego
przez WystawcÍ. Wystawca jest zobowiàzany, w zale˝noúci od formy
prowadzonej dzia≥alnoúci, przedstawiç aktualny wypis z KRS lub odpowiedni dokument z ewidencji dzia≥alnoúci gospodarczej.
2.3. Taka sama procedura dotyczy zawierania umów na inne us≥ugi
úwiadczone przez TwK.
2.4. Wystawca mo˝e utraciç prawo do udzia≥u w targach z chwilà:
a) niezap≥acenia nale˝noúci za uczestnictwo w terminie okreúlonym na
druku zg≥oszeniowym;
b) nieprzestrzegania przepisów regulaminu.
W powy˝szych przypadkach - je˝eli TwK korzysta z powy˝szego uprawnienia, sk≥ada Wystawcy oúwiadczenie o rozwiàzaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i ma prawo domagaç siÍ od Wystawcy
uisz-czenia wszelkich nale˝noúci z tytu≥u udzia≥u w targach lub odszkodowania.
2.5. TwK mo˝e odmówiç potwierdzenia zg≥oszenia bez podania przyczyn.
W takim wypadku pisemnie powiadamia zg≥aszajàcego o odmowie
w terminie 30 dni od daty dorÍczenia zg≥oszenia.
2.6. W razie odmowy potwierdzenia zg≥oszenia przez TwK, Wystawcy
przys≥uguje zwrot wszystkich wp≥aconych przez niego kwot. Nie
przys≥ugujà natomiast inne roszczenia z tego tytu≥u.
2.7. W przypadku kiedy Wystawca nie ureguluje wszystkich p≥atnoúci za
udzia≥ w targach zorganizowanych przez TwK przed zakończeniem
imprezy, TwK zastrzega sobie prawo zatrzymania eksponatów oraz
innych ruchomoúci znajdujàcych siÍ na stoisku wystawcy oraz ustanowienia na nich zastawu do chwili uregulowania wszystkich nale˝noúci
przez WystawcÍ. Wystawca zrzeka siÍ ewentualnych roszczeń z tytu≥u
dokonania wymienionych czynnoúci przez TwK.
3. Warunki i terminy p∏atnoÊci
3.1. WysokoÊç op≥at za udzia≥ w poszczególnych imprezach okreÊla TwK.
Op≥aty obejmujà bezzwrotnà op≥atÍ rejestracyjnà oraz op≥atÍ za zamówienia dokonane na formularzach zg≥oszeniowych (podstawowych
i dodatkowych) i dotyczà okresu przygotowania, trwania i likwidacji imprezy.
3.2. Cena netto jest ceną gwarantowaną, natomiast cena brutto jest ustalana przez dodanie podatku VAT w stawce obowiązującej w dniu
zap≥aty.
3.3. Po zawarciu umowy (par. 2.2) nale˝y wnieÊç op≥aty w pe≥nej wysokoÊci, a do przes≥anych TwK dokumentów nale˝y do≥àczyç kserokopiÍ
potwierdzenia wp≥aty. Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç regulowania
nale˝noÊci w ratach po uzyskaniu pisemnej zgody TwK, wed≥ug
poni˝szych zasad:
- 45% należnoÊci brutto, wynikajàcej z formularza zg≥oszeniowego nr 1,
wp≥acone jako zaliczka wraz z nades≥aniem zg≥oszenia
- pozosta≥a czÍÊç nale˝noÊci brutto przed objÍciem stoiska targowego,
w terminie do 12.10.2014 r.
3.4. Warunkiem objÍcia stoiska jest udokumentowanie dokonania
wszystkich wp≥at lub uregulowanie nale˝noÊci na miejscu.
3.5. Wszystkie koszty przelewów bankowych pokrywa Wystawca.
4. Odstàpienie i rezygnacja z uczestnictwa w targach
4.1 W przypadku pisemnego zg≥oszenia Wystawcy o rezygnacji z uczestnictwa w targach w terminie d≥u˝szym ni˝ 60 dni przed datà rozpoczÍcia
targów, zwrotowi podlegajà wy≥àcznie kwoty powy˝ej wysokoúci zaliczki
okreúlonej w punkcie 3.3. Zwroty i nadp≥aty bÍdà realizowane w terminie
do 30 dni od daty zakończenia targów.
4.2. W przypadku rezygnacji z udzia≥u w targach w terminie krótszym ni˝
60 dni przed datà rozpoczÍcia targów lub nieobjÍcia stoiska przez
WystawcÍ, zg≥aszajàcemu nie przys≥uguje prawo zwrotu wp≥aconych
kwot. TwK ma prawo dochodziç ca≥oúci kwoty nale˝nej za uczestnictwo
w targach, o ile nie zosta≥y one wczeúniej uregulowane.
4.3. Wystawca, który nie obejmie stoiska lub zrezygnuje z udzia≥u w targach
w sposób okreúlony w pkt. 4.2. jest zobowiàzany do uiszczenia pe≥nej
kwoty, wynikajàcej ze Z≥o˝onych zamówień oraz wszelkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez TwK w zwiàzku z jego zg≥oszeniem,
a nastÍpnie rezygnacjà z uczestnictwa w targach lub nieobjÍcia stoiska.
4.4. RezygnacjÍ z udzia≥u w targach Wystawca sk≥ada na piúmie pod
rygorem niewa˝noúci i przesy≥a do TwK listem poleconym lub sk≥ada
osobiúcie w biurze TwK, przy czym o zakwalifikowaniu rezygnacji jako
wynikajàcej z punktu 4.1 lub 4.2 Regulaminu decyduje data stempla
pocztowego lub Z≥o˝enia pisma w siedzibie TwK.
5. Projekt i zabudowa powierzchni wystawowej, stoisko
5.1. W przypadku zamówienia przez wystawcÍ powierzchni zabudowanej,
TwK zapewnia wykonanie standardowego stoiska w systemie oktagonalnym z wyposa˝eniem opisanym w formularzu zg≥oszeniowym danej imprezy targowej.
5.2. Wszelkie zmiany w wyposa˝eniu stoiska oraz zamówionych mediach,
zg≥oszone przez WystawcÍ na mniej ni˝ 21 dni przed terminem targów,
bÍdà realizowane w miarÍ mo˝liwoúci oraz wymagajà dodatkowej op≥aty.
Wystawca zrzeka siÍ wszelkich ewentualnych roszczeń w sytuacji, w której
TwK nie mo˝e zrealizowaç zg≥oszonych zmian.
5.3. Wystawca zamawiajàcy powierzchniÍ niezabudowanà i zlecajàcy
wykonanie stoiska firmie innej ni˝ wskazana przez TwK, jest zobowiàzany
zapoznaç siÍ z regulaminem ogólnym dla firm standowych, podaç nazwÍ
firmy wykonujàcej zabudowÍ, przed≥o˝yç TwK do akceptacji na 30 dni przed
datà targów projekt stoiska oraz uproszczony schemat instalacji elektrycznej
wykonanej na stoisku. W przypadku braku akceptacji TwK mo˝e nie wpuúciç
firmy zabudowujàcej na teren targów.
5.3.1 W przypadku opisanym w pkt 5.3, za rozpoczÍcie prac wykonawczych
stoiska w terminie wczeúniejszym ni˝ oficjalne dni monta˝owe dla danej
imprezy targowej, Wystawca bÍdzie obcià˝ony dodatkowà opłatà manipulacyjnà, wskazanà w druku zg≥oszeniowym.
5.3.2. Wystawca jest zobowiàzany po zakończeniu prac monta˝owych
i demonta˝owych stoiska do usuniÍcia wszelkich pozosta≥oúci (kartony, folie,
deski, itp.). W przypadku pozostawienia nieuporzàdkowanej powierzchni
TwK zleci wykonanie prac porzàdkowych na koszt Wystawcy.
5.3.3. Wystawca ponosi odpowiedzialnoúç za dzia≥ania swojego realizatora zabudowy jak za w≥asne, w tym za przestrzeganie przez niego przepisów
TwK, p.po˝. i BHP obowiàzujàcych na terenie targów oraz za szkody
wyrzàdzone przez niego TwK lub innym uczestnikom. W przypadku stwierdzenia naruszeń w powy˝szym zakresie, TwK jest uprawnione do za˝àdania zaniechania naruszeń, a je˝eli nie zostanà one zaniechane - do rozwiàzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

5.4. TwK zastrzega sobie prawo zmiany przyznanej lokalizacji stoiska,
która wynika z projektu zabudowy na danej imprezie.
5.5. Zabrania siÍ umieszczania na ścianach stoiska eksponatów lub
materia≥ów reklamowych za pomocà techniki, która powoduje ich
trwa≥e uszkodzenie.
5.6 Wystawca odpowiada materialnie za uszkodzenia zabudowy
i wyposa˝enia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia TwK obcià˝y
WystawcÍ dodatkowymi kosztami.
5.7. Podczas targów naprawa uszkodzeń lub zmiana wystroju stoiska mo˝e
byç dokonywana tylko w godzinach, w których wystawa jest nieczynna
dla zwiedzajàcych.
5.8. TwK zastrzega sobie wy≥àczne prawo do zagospodarowania zewnÍtrznych powierzchni Êcian stoiska.
5.9. Przy≥àcza elektryczne, wodno-kanalizacyjne, internetowe mogà byç
wykonywane wy≥àcznie przez osoby upowa˝nione przez TwK, po wczeúniejszym zamówieniu zgodnie z formularzami zg≥oszeniowymi TwK.
5.10. Wszelkie instalacje elektryczne, wodne oraz wykorzystujàce
sprÍ˝one powietrze, mogà byç uruchomione dopiero po ich odbiorze i
dopuszczeniu do u˝ytku przez wskazanego przez TwK uprawnionego
pracownika.
5.11. Jakiekolwiek usterki w dostawie mediów nale˝y niezw≥ocznie zg≥aszaç
do Kierownictwa Targów. TwK nie bÍdzie odpowiadaç za szkody spowodowane przez takie usterki. W przypadku, gdy usterka nie zosta≥a niezw≥ocznie zg≥oszona, TwK jest uprawniona do obcià˝enia Wystawcy kosztami
jej usuniÍcia.
6. Współwystawcy
6.1. Za wspó≥wystawcÍ uwa˝a siÍ firmy nie wynajmujàce autonomicznej
powierzchni, ale obecne fizycznie na stoisku wystawcy i prezentujàce
swoje produkty.
6.2. Wystawca ma obowiàzek zg≥oszenia wspó≥wystawcow i otrzymania
zgody komisarza targów na ich uczestnictwo w targach.
6.3. Wspó≥wystawca jest zobowiàzany do przestrzegania regulaminu
targów, a za jego dzia≥ania Wystawca odpowiada jak za w≥asne.
6.4. Wspó≥wystawcy przys≥ugujà prawa wystawcy, pod warunkiem uiszczenia obligatoryjnej, bezzwrotnej op≥aty rejestracyjnej.
6.5. Wystawca nie jest uprawniony do dalszego podnajmu stoiska lub
przekazywania go w jakiejkolwiek formie innym podmiotom.
7. Eksponaty
7.1. Wystawca ma obowiàzek oznakowania w≥asnych eksponatów.
7.2. Eksponaty nie mogà byç umieszczane w ciàgach komunikacyjnych,
a pokazy sprzÍtu nie mogà utrudniaç lub uniemo˝liwiaç bezpiecznego
poruszania siÍ uczestników i publicznoúci ani naruszaç ich spokoju.
Zabrania siÍ wieszania do konstrukcji hali wystawowej jakichkolwiek eksponatów lub innych elementów wyposa˝enia stoiska.
7.3. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zezwolenia na zainstalowanie eksponatów, które uzna za niebezpieczne lub ucià˝liwe, jak równie˝ nie zg≥oszonych na karcie eksponatów, a wymagajàcych spe≥nienia
okreúlonych warunków, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpo-wiedzialnoúci z tego tytu≥u.
7.4. Umieszczenie na wystawie eksponatów wymagajàcych specjalnych
zabezpieczeń lub koniecznoúci spe≥nienia specjalnych technicznych warunków mo˝e siÍ odbyç tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Komisarza Targów.
7.5. Jeúli eksponaty wymagajà zapewnienia okreúlonych warunków,
Wystawca jest zobowiàzany do uzyskania pisemnego potwierdzenia
mo˝liwoúci ich spe≥nienia.
7.6. Eksponaty powinny spe≥niaç normy p.po˝, byç oznaczone zgodnie
z wymaganiami Państwowej Inspekcji Pracy, itp.
7.7. Za eksponaty, w szczególnoúci za wyrzàdzone przez nie szkody, ich w≥aúciwe zabezpieczenie (tak˝e w czasie, kiedy pozostajà one w pomieszczeniach
wystawienniczych po zakończeniu zwiedzania), a tak˝e spe≥nianie przez nie
wszelkich wymaganych przepisami norm i posiadanie niezbÍdnych certyfikatów i atestów jest odpowiedzialny wy≥àcznie Wystawca.
8. Spedycja
8.1. Przywóz/wywóz towarów przez uczestników targów z państw nie
nale˝àcych do UE oznacza prowadzenie/wyprowadzenie towarów na
obszar celny Wspólnoty Europejskiej i powoduje powstanie obowiàzków
przewidzianych w przepisach prawa celnego, chyba ˝e umowy miÍdzynarodowe stanowià inaczej. Uczestnik targów z państwa nie nale˝àcego
do Wspólnoty Europejskiej powinien zapoznaç siÍ z obowiàzujàcymi
przepisami prawa wspólnotowego (Wspólnotowy Kodeks Celny,
Wspólna Taryfa Celna) i przepisami prawa wewnÍtrznego RP (ustawa
Prawo Celne i przepisy wykonawcze).
8.2. W przypadku wskazania TwK jako odbiorcy wystawianych eksponatów, Wystawca zrzeka siÍ wszelkich roszczeń od TwK z tytu≥u ich uszkodzeń, niew≥aúciwego transportowania lub przechowywania.
8.3. Wystawca jest zobowiàzany do dokonania wszelkich niezbÍdnych
odpraw celnych umo˝liwiajàcych prezentacj´ eksponatu na targach na
w≥asny koszt i odpowiedzialnoúç.
8.4. PotrzebÍ wykorzystania düwigów, podnoúników wid≥owych itp.
nale˝y zg≥aszaç Komisarzowi Targów do 60 dni przed imprezà.
Eksponaty o du˝ych wymiarach lub ciÍ˝arze, które wymagajà ustawienia
przed budowà stoiska, muszà byç zg≥oszone Komisarzowi Targów przed
przyznaniem lokalizacji stoiska. TwK zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji stoiska ze wzglÍdu na parametry techniczne eksponatów.

10.1. Wystawca jest zobowiàzany do przestrzegania przepisów budowlanych i ppo˝. obowiàzujàcych na terenie targów.
10.2. Wystawca ma obowiàzek udostÍpniç komisji przeciwpo˝arowej
wszelkie pomieszczenia na terenie swojego stoiska, celem sprawdzenia
zabezpieczeń przeciwpo˝arowych.
10.3. Wystawca zobowiàzany jest do objÍcia swojego stoiska, zagospodarowania i opuszczenia w czasie przeznaczonym przez TwK na przygotowanie ekspozycji (do końca dnia monta˝owego).
10.4. W sytuacjach umotywowanych zdarzeniami losowymi, za zgodà
Komisarza, po uiszczeniu op≥at za ka˝dà godzinÍ przed≥u˝enia dnia
monta˝owego oraz po op≥aceniu na ten czas indywidualnej ochrony stoiska dopuszcza siÍ przed≥u˝enie monta˝u.
10.5. W czasie trwania targów Wystawca oraz jego przedstawiciele obowiàzani sà do noszenia identyfikatora otrzymanego od TwK.
10.6. Wystawca nie jest upowa˝niony do wprowadzania na teren targów
bez zgody Komisarza Targów osób nie bÍdàcych obs≥ugà stoiska.
10.7. W godzinach otwarcia imprezy stoiska winny byç dostÍpne dla
zwiedzajàcych. Okresowe zamkniÍcie stoiska wymaga zgody TwK.
10.8. W czasie trwania imprezy dozwolone jest przebywanie na terenach
targowych nie d≥u˝ej ni˝ jednà godzinÍ poza okresem przewidzianym na
zwiedzanie.
10.9. Wystawca zobowiàzany jest do usuniÍcia ze stoiska i terenu pustych
opakowań przed rozpoczÍciem targów.
10.10. Sprzàtanie stoiska - jeúli nie jest zlecone TwK - nie powinno kolidowaç z godzinami otwarcia ekspozycji.
10.11. Pod≥àczane urzàdzenia na stoisku Wystawcy nie mogà przekraczaç
zamówionej przez niego mocy. W przypadku niestosowania siÍ do tego
zastrze˝enia Wystawca zostanie obcià˝ony wszelkimi kosztami zwiàzanymi z naprawà uszkodzeń zasilania elektrycznego oraz zap≥atà
odszkodowań.
11. Bezpieczeƒstwo - ubezpieczenie
11.1. TwK nie ponosi ˝adnej odpowiedzialnoúci za wypadki osób ani
uszkodzenia eksponatów znajdujàcych siÍ na terenach targowych przed,
po i w trakcie trwania imprezy.
11.2. TwK nie odpowiada za pojazdy, ani inne ruchomoúci pozostawione
na terenie targowym.
11.3. TwK nie odpowiada za szkody spowodowane kradzie˝à z w≥amaniem do pomieszczeń wystawienniczych lub miejsc sk≥adowych, za
szkody wyrzàdzone z winy Wystawcy, za przerwÍ w dostawie pràdu lub
wody oraz za szkody spowodowane si≥à wy˝szà jak strajki, zamieszki,
po˝ar, uderzenie pioruna, huragan, powódü, grad, deszcz. Dotyczy to
równie˝ okresu po zakończeniu imprezy, w przypadku gdy eksponaty,
obudowa urzàdzenia i inne towary pozostajà na terenie targowym.
11.4. Wy≥àczenie odpowiedzialnoúci nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom pomimo podjÍcia przez TwK szczególnych środków ochrony.
11.5. Wystawca zobowiàzany jest do ubezpieczenia siÍ od odpowiedzialnoúci cywilnej wynikajàcej z uczestnictwa w imprezie targowej, jak równie˝ do ubezpieczenia eksponatów. Zaúwiadczenie o dokonaniu wymaganych ubezpieczeń winno byç okazane na ˝yczenie TwK.
11.6. Zabrania siÍ wnoszenia na teren targów broni, materia≥ów wybuchowych oraz przedmiotów, których u˝ywanie mo˝e zagra˝aç bezpieczeństwu osób przebywajàcych na targach.
12. Zabezpieczenie terenu
12.1. Tereny targowe zabezpieczone sà przez s≥u˝by TwK lub w≥aúcicieli
terenów wystawowych.
12.2. W godzinach otwarcia ekspozycji Wystawca zobowiàzany jest do
zabezpieczenia na w≥asny koszt eksponatów, urzàdzeń i sprzÍtu przed
ewentualnymi szkodami, a przed zamkniÍciem ekspozycji zabezpie-czenia ich w sposób uniemo˝liwiajàcy uszkodzenie.
13. Likwidacja
13.1. Niedozwolone jest demontowanie ekspozycji i usuwanie eksponatów przed oficjalnym zamkniÍciem targów.
13.2. Wystawca zobowiàzany jest zdemontowaç ekspozycjÍ, usunàç eksponaty oraz przywróciç zajmowanà powierzchniÍ wystawienniczà do
pierwotnego stanu, najpóüniej do dnia wyznaczonego przez TwK.
W przypadku pozostawienia nieuporzàdkowanej powierzchni TwK zleci
wykonanie prac porzàdkowych na koszt Wystawcy.
13.3. Opuszczenie przez WystawcÍ stoiska i targów jest mo˝liwe tylko po
okazaniu stosownego dokumentu zdania stoiska. Dokument zdania stoiska podpisuje TwK.
13.4. W przypadku nieopró˝nienia powierzchni wystawienniczej w terminie okreúlonym przez TwK, przys≥uguje TwK prawo przemieszczenia w
inne miejsce pozostawionych towarów i eksponatów na koszt i ryzyko
Wystawcy, nawet jeúli nie odpowiada≥oby to wymogom niezbÍdnym dla
w≥aúciwoúci eksponatów.
13.5. Pozostawione bez akceptacji TwK elementy ekspozycji i inne urzàdzenia
nieusuniÍte przez WystawcÍ w okresie likwidacyjnym uwa˝a siÍ za mienie
porzucone, które przechodzi bez odszkodowania na w≥asnoúç TwK.
14. Reklamacje i roszczenia
14.1. Wszelkie reklamacje i roszczenia wynikajàce z udzia≥u w targach
winny byç zg≥aszane w formie pisemnej najpóüniej do ostatniego dnia
targów. Po up≥ywie tego terminu ˝adne reklamacje i roszczenia nie bÍdà
uwzglÍdniane.
14.2. Wszelkie porozumienia pomiÍdzy Wystawcami i TwK oraz wszelkie
decyzje z nich wynikajàce, jak i Oúwiadczenia wymagajà formy pisemnej
pod rygorem niewa˝noúci.

9. Katalog, reklama, imprezy towarzyszàce
9.1. Ka˝dy Wystawca ma obowiàzek dokonania wpisu do katalogu imprezy.
9.2 TwK nie ponosi odpowiedzialnoúci za b≥Ídy redakcyjne i pominiÍcia
w katalogu.
9.3 Podczas wystawy prezentacje, dzia≥ania reklamowe lub programy
rozrywkowe mogà odbywaç siÍ za wczeúniejszà zgodà TwK. Nie mogà
one w jakikolwiek sposób przeszkadzaç innym Wystawcom ani zak≥ócaç
ogólnego porzàdku targów.
9.4. Bez zgody zainteresowanych zabrania siÍ fotografowania i filmowania cudzych eksponatów prezentowanych na stoisku.
9.5. TwK zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania stoisk
oraz do wykorzystania tych materia≥ów do w≥asnych celów bez jakichkolwiek zobowiàzań wobec Wystawców lub osób trzecich.
9.6. Maksymalne, indywidualne nag≥oúnienie stoiska nie mo˝e byç
wy˝sze ni˝ 75 Db. Zabronione jest kierowanie kolumn g≥oúników w stronÍ sàsiednich stoisk.
9.7. W przypadku odtwarzania muzyki lub innych materia≥ów audiowizualnych, wystawca zobowiàzany jest do uregulowania wszelkich
nale˝noúci zwiàzanych z publicznym odtwarzaniem oraz innymi prawami, zgodnie z Ustawà o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
9.8. TwK nie ponosi odpowiedzialnoúci za naruszenie praw uczestników
targów, wynikajàcych z uzyskanej przez nich ochrony prawnej wynalazku, wzoru przemys≥owego, praw autorskich itp.
9.9. Wszelka reklama poza stoiskiem mo˝e siÍ odbywaç jedynie w formach ustalonych z Komisarzem Targów oraz po uiszczeniu odpowiedniej op≥aty. Reklama umieszczona bez zgody Komisarza Targów bÍdzie
usuwana na koszt i odpowiedzialnoúç Wystawcy.

15. Postanowienia koƒcowe
15.1. Wystawcy bioràcy udzia≥ w targach organizowanych przez TwK
zobowiàzani sà do stosowania obowiàzujàcych przepisów i przestrzegania niniejszego regulaminu, dodatkowych regulaminów poszczególnych imprez oraz regulaminów obowiàzujàcych w obiekcie, w którym
odbywajà siÍ targi. Wystawcy nieprzestrzegajàcy niniejszych warunków
ponoszà odpowiedzialnoúç za wszelkie szkody poniesione przez TwK lub
osoby trzecie.
15.2. W przypadku okolicznoúci od niego niezale˝nych TwK zastrzega
sobie prawo do odwo≥ania, skrócenia, od≥o˝enia lub czÍúciowego
zamkniÍcia imprezy.
15.3. W przypadkach okreúlonych w pkt. 15.2, z wyjàtkiem odwo≥ania
imprezy z winy TwK, Wystawcy nie przys≥uguje prawo do jakiegokolwiek
odszkodowania lub redukcji op≥at za uczestnictwo w imprezie.
15.4. W przypadku odwo≥ania imprezy z winy TwK Wystawcy przys≥uguje
zwrot wp≥aconych kwot bez odsetek.
15.5. Wszelkie spory, mogàce wynikaç z tytu≥u udzia≥u w targach organizowanych przez TwK oraz robót, dostaw i us≥ug zlecanych TwK przez
Wystawców poddaje siÍ orzecznictwu Sàdu TwK.
15.6. PrzyjÍcie warunków niniejszego Regulaminu nastÍpuje z chwilà
z≥o˝enia przez WystawcÍ zg≥oszenia udzia≥u w targach.
15.7. Targi w Krakowie zastrzegajà mo˝liwoúç wprowadzenia dodatkowych przepisów regulaminowych oraz innych zmian regulowanych stosownym aneksem do umów z wystawcà.

10. Organizacja targów i przepisy porzàdkowe.

15.8 Niniejszy regulamin obowiàzuje od dnia 01.01.2011 r.
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Zg∏oszenie
udzia∏u
w targach

26-28 wrzeÊnia 2014

1.1

Dane adresowe do zamieszczenia w informatorze targowym:
Nazwa firmy _______________________________________________________________________________________________________________
Ul.____________________________________________________________________________________Kod_________________________________
Miasto ____________________________________________________________________________________________________________________
Tel. ____________________________________________________________e-mail _____________________________________________________
www _____________________________________________________________________________________________________________________

1.

Wpis do informatora:

Tekst wpisu powinien zawieraç dane teleadresowe (nazwa firmy, ulica, kod, miasto, numer telefonu, e-mail oraz strona www), oraz logo firmy
(w formacie tiff, eps, ai, jpg, min. 300 dpi).
Powyższe materiały prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: polewka@targi.krakow.pl w terminie do 29.08.2014.
W przypadku niedostarczenia w.wym. materiałów do informatora w terminie do 29.08.2014, Targi w Krakowie Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do
zamieszczenia w alfabetycznym spisie wystawców danych teleadresowych Wystawcy podanych w formularzu zgłoszeniowym nr 1. W takim przypadku Targi w Krakowie Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za poprawność danych, ani też za zgodność lokalizacji wpisu z intencją Wystawcy.

2. Standardowy napis na fryzie (dotyczy tylko powierzchni zabudowanej):
Standardowy napis na fryzie ma brzmieć (do 20 znaków, krojem organizatora): __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
Za dodatkowy napis jest pobierana opłata w wys. 8 zł + VAT za znak (zamówienie na form. nr 6 pkt. 2)

3. Zamówienia dodatkowe
Zamówienia odnoÊnie ponadstandardowego wyposa˝enia stoiska i us∏ug specjalistycznych winny byç sk∏adane na formularzach, dostępnych na
www.wintertravel.krakow.pl w zakładce dla wystawców.

4. Zakres ekspozycji
WINTERTRAVEL:

INFRASNOW

oferta stacji narciarskich

wyposażenie stoków, stacji i wyciągów narciarskich

baza turystyczna i szkoleniowa ośrodków sportów zimowych

wyposażenie parków zimowych

baza noclegowa

wyposażenie szkółek i ośrodków sportów zimowych

oferta regionów turystycznych

wyposażenie torów saneczkowych i lodowisk

zimowa oferta touroperatorów i biur podróży

oznakowanie tras i wyciągów

sprzęt sportowy

specjalistyczna odzież i wyposażenie służb zimowych

inne (jakie?) ................................................................................................

kontrola dostępu
systemy naśnieżania
systemy informatyczne i komunikacyjne
bezpieczeństwo pracy i systemy ewakuacji
konserwacja sprzętu: oleje, smary
inne (jakie?) .........................................................................

przedstawiciel handlowy TwK

data

piecz´ç firmy

podpis osoby upowa˝nionej
do zawierania umów

