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1. Postanowieniaogólne.
1.1. Poniższy regulamin obowiązuje każdy podmiot (zwany dalej “Wystawcą”) biorący udział we
Wrocławskim Festiwalu Edukacji (zwanym dalej “Targami”) organizowanym przez spółkę EiE Sp. z o.
o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 19A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod
numerem KRS 0000613540, o numerze NIP 8971823487, REGON 364328365 (zwaną dalej
“Organizatorem”).
1.2.
RegulamintenstanowiintegralnączęśćFormularzaZgłoszeniowego.

2. Warunkiuczestnictwa.
2.1. Wystawca wyraża wolę uczestnictwa w Targach wysyłając uzupełniony ,,Formularz
Zgłoszeniowy” (zwany dalej “Zgłoszeniem”) wypełniony przez osobę upoważnioną do
reprezentowaniaWystawcy.
2.2.
WysłanieZgłoszeniajestrównoznacznezzapoznaniemsięzregulaminemorazjegoakceptacją.
2.3.
FormularzZgłoszeniowypełnifunkcjęumowymiędzyWystawcąaOrganizatorem.
2.4. Organizator ma prawo do odmowy przyjęcia Zgłoszenia bez podania przyczyny. Informacja o tym
zostanie przekazana drogą mailową. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia jakiejkolwiek
umowy.
2.5. Organizator ma prawo odmówić Wystawcy udziału w Targach, jeżeli zalega on z jakimikolwiek
opłatami na rzecz Organizatora. W takim przypadku uznaje się, że Organizator należycie wywiązał się
ze
swoich
zobowiązańokreślonychwregulaminie.
2.6. Wystawca ma obowiązek wpłaty zaliczki w wysokości 1000 zł netto na konto Organizatora w
ciągu
7
dni
roboczychodotrzymaniapotwierdzeniaZgłoszenia.
2.7. O ostatecznym przyjęciu Zgłoszenia decyduje kolejność wpływu wypełnionych formularzy oraz
potwierdzenia przelewu. W razie nieprzyjęcia Zgłoszenia przez Organizatora wpłacona kwota zostaje
zwrócona
Wystawcy.Wystawcynieprzysługująroszczeniaztegotytułu.

3. Zasadypłatności.
3.1.
WystawcadokonujewpłatnakontoOrganizatora:BZWBK1
 1109023980000000134818617.
3.2. Ceny powierzchni wystawienniczej i innych usług związanych z udziałem Wystawcy w Targach
są
umieszczonewFormularzuZgłoszeniowym.
3.3. Wystawca ma obowiązek wpłacenia zaliczki w wysokości 1000 zł netto w ciągu 7 dni roboczych
od otrzymania potwierdzenia, a następnie uiszczenia reszty opłat na podstawie wystawionej przez
OrganizatorafakturyVATwciągu14dni
roboczych.
3.4.
W
przypadkurezygnacjizwydarzeniawpłaconakwotaniepodlegazwrotowi.

4. Powierzchniewystawienniczeistoiska.
4.1.
WystawcawybierarodzajpowierzchniwystawienniczejwFormularzuzgłoszeniowym.
4.2.
MiejscaprzydzielanesąprzezOrganizatora,zgodniezprojektemzabudowywystawienniczej.

4.3. Na powierzchni wystawienniczej Wystawca może prezentować tylko produkty związane z
tematyką
Targów.WszelkieodstępstwawymagajązgodyOrganizatora.
4.4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wystawienia eksponatów, które uzna za odbiegające
od
ogólnie
przyjętejestetykilubniebezpieczne.
4.5.
Wystawcaplanujewystrójstoiskawewłasnymzakresie.
4.6.
Organizatormaprawodozagospodarowaniazewnętrznychścianstoiska.
4.7. Dla Wystawców obiekt, na którym będą odbywały się Targi, będzie otwarty dn. 25.03.2018 r. od
godziny
6:00.WtymczasieWystawcapowinienprzygotowaćswojestoisko.
4.8. W przypadku, gdy Wystawca będzie chciał przygotować własną zabudowę jest możliwość
udostępnieniaobiektudn.24.03.2018r.Godzinydoustaleniaindywidualnego.
4.9. Stoisko Wystawcy powinno być gotowe dla zwiedzających najpóźniej do godziny 9:00 dn.
26.03.2018r.
4.10. Wystawca ma obowiązek przebywać na stoisku przez cały okres otwarcia stoiska dla
zwiedzających (25-26.03.2018 r. w godz. 10:00-16:00). Zabroniony jest demontaż stoiska przed
oficjalnym
zakończeniemTargów.
4.11. Wystawca ma obowiązek przywrócenia powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu
najpóźniej do godziny 17:00 dn. 26.03.2018 r. Po tym czasie Wystawca traci możliwość wszelkich
roszczeń
zapozostawionenastoiskuprzedmioty.
4.12. Wystawca zobowiązuje się do nie naklejania, zawieszania trwałych materiałów reklamowych,
wbijania gwoździ lub jakiegokolwiek działania mającego wpływ na uszkodzenie stoiska. W przypadku
szkody
Wystawcapokrywakosztyzwiązanezjejusunięciem.

5. Reklama.
5.1. Wystawca ma prawo reklamowania swoich produktów lub usług wyłącznie na własnym stoisku
pod
warunkiem,żeniezakłócatopracyinnychuczestników.
5.2. Wystawca może reklamować swoje produkty lub usługi poza swoim stoiskiem tylko jeśli uzyska
zgodę
Organizatora.
5.3. Wystawca jest zobowiązany do przekazania swoich materiałów reklamowych na potrzeby
promocji Targów oraz utworzenia katalogu Wystawców najpóźniej do 5.02.2018r. Nie dostarczenie ich
w odpowiednim terminie zwalnia Organizatora z obowiązku ich publikacji z zachowaniem
wynagrodzeniazanie.
5.4. 
Organizator ma prawo do odmowy publikacji materiałów przekazanych mu przez Wystawcę,
jeżeli uzna, że materiały te naruszają interes Organizatora lub innych uczestników Targów, prawa
osób trzecich, powszechnie obowiązujące normy prawne lub dobre obyczaje. Jednocześnie
Organizator
zastrzegasobiemożliwośćskrócenialubkorektymateriałówprzesłanychdopublikacji.
5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść przekazanych mu przez Wystawcę materiałów
reklamowych.
5.6. Wystawca zobowiązuje się do publikacji na swojej stronie www oraz w mediach
społecznościowychinformacjioudzialewTargach.

6. Odpowiedzialność.
6.1. Zalecane jest wykupienie przez Wystawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
wynikającej
zudziałuwTargachorazubezpieczeniaeksponatówtargowych.
6.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób, uszkodzenia eksponatów Wystawcy
lub
ich
kradzieżwynikającychzdziałańlubzaniechańWystawcylubpodmiotutrzeciego.
6.3. Wystawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Organizatorowi lub osobom trzecim
przez
Wystawcęlubosobęgoreprezentującą.
6.4. Wystawca jest zobowiązany poinformować Organizatora o każdym zaistniałym wydarzeniu, które
wywołało
lubmożewywołaćszkodę.

6.5. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie działania, które
zostanie spowodowane przyczynami siły wyższej lub działaniami osób trzecich, nieuczestniczących w
wykonywaniuusług.

7. Przepisyporządkoweiorganizacyjne.
7.1. Każdy Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania powszechnie obowiązujących norm i zasad
BHP, przepisów przeciw pożarniczych i sanitarnych oraz innych regulaminów obowiązujących w
obiekcie,
w
którymodbywająsięTargi.
7.2. Wystawca ma obowiązek przestrzegania poleceń porządkowych, wydawanych przez osobę
reprezentującaOrganizatoraorazagencjęochrony.
7.3. Na terenie Targów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz e-papierosów,
poza miejscami do tego wyznaczonymi, używania otwartego ognia oraz eksploatowania grzejnych
urządzeń elektrycznych. Zabronione jest wnoszenie na teren Targów broni, amunicji, materiałów
wybuchowychorazsubstancjidrażniącychlubpożarowoniebezpiecznych.
7.4. Zabronione jest zastawianie dróg ewakuacyjnych oraz dojść i dojazdów do urządzeń
przeciwpożarowych.
7.5. Wystawca oraz osoby reprezentujące go zobowiązani są do noszenia w widocznym miejscu
identyfikatorówwydanychprzezOrganizatora.

8. Postanowieniakońcowe.
8.1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Targów. Wystawcy zostaną o tym natychmiast
poinformowani. W takim przypadku wszelkie uiszczone opłaty na rzecz Organizatora zostaną
zwrócone
Wystawcy.
8.2. W przypadku odwołania Targów z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, nie ma
obowiązku
zwrotuopłatdlaWystawcy.
8.3. Wszelkie reklamacje powinny być zgłoszone Organizatorowi w formie pisemnej, nie później niż 3
dni
robocze
pozakończeniuTargów.Reklamacjezgłoszonepóźniejniebędąrozpatrywane.
8.4. Organizator nie składa żadnych zapewnień dotyczących wyników ekonomicznych, jakie
Wystawca może osiągnąć na skutek udziału w Targach. Wystawca nie ma prawa do roszczeń z tego
tytułu.
8.5. Przypadki nieuwzględnione w regulaminie będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu
Cywilnego.
8.6. Każda ze stron zobowiązuje się zarówno w okresie obowiązywania umowy jak i po jej
wygaśnięciu do zachowania tajemnicy, wszelkich informacji i danych dotyczących wzajemnych
świadczeń
orazrozliczeń.

