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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Międzynarodowe Targi „Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy” organizowane są przez
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska przy współudziale Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, w związku z realizacją projektu pn. „Alpejsko- Karpacki
Most Współpracy” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

II. WARUNKI UDZIAŁU
2.1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez nadesłanie do biura Organizatora targów SEKP formularza zgłoszenia uczestnictwa, wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną do
reprezentowania podmiotu dokonującego zgłoszenia.
2.2. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do dnia określonego jako termin zgłoszeń. Zgłoszenia
uczestnictwa dokonane po tym terminie będą rozpatrywane przez Organizatora w miarę dostępności
powierzchni wystawienniczej.
2.3. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze złożeniem oferty uczestnictwa w targach.
2.4 Wystawca nabywa prawo do udziału w targach po przyjęciu oferty uczestnictwa w targach
i spełnieniu wymagań określonych niniejszym regulaminem.
2.5. Organizator informuje o przyjęciu oferty uczestnictwa w targach.
2.6. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia oferty uczestnictwa w targach (np. z
powodu niezgodności oferty z zakresem tematycznym, wyczerpania możliwości lokalizacyjnych
targów).
2.7. Organizator przydziela powierzchnię wystawienniczą uwzględniając warunki lokalizacyjne
danych targów oraz, w miarę możliwości, życzenia zamawiającego.
2.8.

Organizator

zastrzega

sobie

prawo

zmiany

pierwotnie

przydzielonej

powierzchni

wystawienniczej.
2.9. Organizator pokrywa koszty pobytu dla 3 osób. Udział większej liczby osób wystawca będzie
musiał pokryć we własnym zakresie.
2.10. Udział w targach jest formą pomocy de minimis. W związku z tym, każde przedsiębiorstwo (tzn.
podmiot prowadzący działalność gospodarczą, czyli jakąkolwiek działalność polegającą na
oferowaniu towarów i usług na rynku, bez względu na status i sposób finansowania) musi przedstawić
komplet dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Niedostarczenie tych
dokumentów skutkuje odmową udzielenia pomocy de minimis, a tym samym odmową uczestnictwa
w targach.
2.11. W związku z udziałem w targach, każdy wystawca otrzyma zaświadczenie o otrzymanej pomocy
de minimis.
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III. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA
3.1. Moduł podstawowy to stoisko o wymiarach 3x4 m czyli 12 m2.
3.2. Typ stoiska: stoisko szeregowe (otwarte na ciąg komunikacyjny z jednej strony).
3.3. Lokalizację powierzchni wystawienniczej określa Organizator na podstawie kolejności napływu
zgłoszeń, wymiarów stoisk oraz warunków technicznych obiektu targowego.

IV. WYPOSAŻENIE STOISKA
4.1. W skład zabudowy systemowej wliczone są stoiska z wyłożoną wykładziną w kolorze grafitowym
i umieszczanym na fryzie napisem z nazwą firmy.
4.2 Stoisko wyposażone jest w: stolik, 3 krzesła, ladę ekspozycyjną w formie regału , zaplecze
z kotarą (1 m2), 3 punkty świetlne, gniazdo elektryczne 230 V 1 kw.
4.3. Podstawowe wyposażenie stoiska, wymienione w pkt. 4.1 i 4.2 jest bezpłatne. Koszt związany
z dodatkowym wyposażeniem ponosi wystawca. Zamówienia na wyposażenie dodatkowe można
składać do 23.08.2013 r., zamówienia te realizowane będą w miarę możliwości technicznych.

V. PRZEPISY ORGANIZACYJNE
5.1. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących na terenie obiektu targowego
przepisów montażowych, bhp i przeciwpożarowych w czasie przygotowywania ekspozycji, trwania
targów i po ich zakończeniu, w tym zobowiązuje się do przygotowania ekspozycji w taki sposób, aby
nie zagrażała życiu i zdrowiu zwiedzających oraz innych osób znajdujących się na terenie targów,
będących w ich pobliżu.
5.2. Wystawca zobowiązany jest do zachowania elementów zabudowy targowej, jak również obiektu
i jego otoczenia w stanie nienaruszonym. Na terenach hali i na zewnątrz hali obowiązuje zakaz
naruszania struktury podłoża. Wszelkie uszkodzenia spowodowane przez Wystawce będą usunięte na
jego koszt.
5.3. Obiekt targowy jest udostępniony Wystawcom w celu montażu ekspozycji w godzinach podanych
przez Organizatora.
4.4. Wystawca jest zobowiązany do objęcia stoiska w wyznaczonym czasie. Nieobjęcie stoiska
w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją Wystawcy z udziału w targach.
5.5. Wystawca ma prawo do eksponowania i reklamowania swoich wyrobów i usług tylko na swoim
stoisku. Działania promocyjne na stoisku nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać działalności innych
Wystawców oraz bezpiecznego poruszania się publiczności ani zakłócać ich spokoju.
5.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za elementy zabudowy i eksponaty Wystawcy.
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5.7. Pozostawione po zakończeniu targów bez akceptacji Organizatora jakiekolwiek elementy
ekspozycji uważane są za mienie porzucone, które przechodzi bez odszkodowania (nieodpłatnie) na
rzecz Organizatora..
5.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu uczestników targów,
spowodowane przez osoby trzecie albo wyłącznie z winy poszkodowanego.
5.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu uczestników targów spowodowane
siłą wyższą, np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą.
5.10. Wystawcy są zobowiązani

do usunięcia ze stoiska opakowań i odpadów pozostałych po

montażu i wyposażeniu stoiska, a po zakończeniu targów - do usunięcia ze stoiska eksponatów
i przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu.

VI. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W TARGACH
6.1. Wystawca jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału w targach
w formie pisemnej.
6.2. W przypadku rezygnacji z udziału w targach w terminie krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem
targów Wystawca obciążony zostanie pełnym kosztem związanych z organizacją jego udziału
w targach (koszt: stoiska z wyposażeniem, zakwaterowania – jeśli zgłoszone zostały osoby do
zakwaterowania w hotelu, wyżywienia).

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu targów w przypadku
wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.
7.2 Nie zastosowanie się uczestnika do postanowień Regulaminu, bądź ich naruszenie, uprawnia
Organizatora do złożenia oświadczenia o wykreśleniu instytucji z listy Wystawców.
7.3. Wszelkie reklamacje Wystawcy winny być zgłoszone pod adresem Organizatora pisemnie,
w ciągu 7 dni od daty zakończenia targów. Po tym terminie roszczenia Wystawcy wygasają i nie będą
uwzględniane.
7.4. Wszelkie spory mogące powstać na tle obowiązywania regulaminu uczestnictwa w targach będą
rozpatrywane przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie.
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