Regulamin
II Targi Wschodnie, 13 – 14 marca 2018 r.
G2A Arena Centrum Wystawienniczo Kongresowe Województwa Podkarpackiego w Jasionce
I Postanowienia ogólne
1. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich uczestników II Targów Wschodnich,
zwanych w dalszej części regulaminu Targami.
2. Organizatorem Targów jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą w Warszawie, ul.
Solec 85, kod pocztowy 00-382, NIP 521-10-01-909, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych
Organizacji Społecznych, Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000010303.

II Termin i miejsce odbywania się Targów
1.Targi odbywają się w ramach XI Forum Europa – Ukraina, w dniach 13 – 14 marca 2018 r. w G2A
Arena Centrum Wystawienniczo Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce.
2. Godziny otwarcia targów dla zwiedzających:


13 marca 2018 r. w godzinach 11.00 – 19.00



14 marca 2018 r. w godzinach 9.00 – 19.00

III Zgłoszenie i warunki uczestnictwa w Targach
1. Zgłoszenie uczestnictwa w targach odbywa się w formie pisemnej poprzez: przesłanie wypełnionej
karty zgłoszenia oraz dokonanie obowiązkowej rejestracji uczestników na stronie www.forumekonomiczne.pl Oficjalnym potwierdzeniem udziału Wystawcy w Targach jest ukończenie
dwuetapowego procesu rejestracji. Koszt rejestracji wynosi 100 zł + VAT za osobę. Płatności należy
dokonać w terminie 7 dni od wystawienia faktury proforma. W przypadku niewpłynięcia płatności w
wyznaczonym terminie Organizator może odmówić Wystawcy uczestnictwa w Targach. Karta
zgłoszenia będzie wysłana zainteresowanym drogą mailową. Zgłoszenie uczestnictwa w targach jest
równoznaczne z akceptacją regulaminu, który jest dostępny na stronie internetowej: www.forumekonomiczne.pl
2. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do Organizatora mailowo na adres: j.dubij@isw.org.pl
lub m.bruczuk@isw.org.pl
3. Wystawca jest zobowiązany zgłosić swój udział w Targach do dnia 2 marca 2018 r. Organizator
może wyrazić zgodę na dokonanie zgłoszenia przez Wystawcę w terminie późniejszym.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia od Wystawcy bez podania
przyczyny. Odmowa nie wymaga podawania uzasadnienia.

IV Powierzchnia wystawiennicza
1. Wystawca dokonuje zamówienia powierzchni wystawienniczej określając w karcie zgłoszenia
wybrany rodzaj i wielkość powierzchni.
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2. Wyznaczenia lokalizacji stoiska lub powierzchni wystawienniczej dokonuje Organizator, o czym
powiadamia Wystawcę. Organizator przydziela powierzchnię wystawienniczą uwzględniając życzenia
Wystawcy w miarę posiadanych możliwości i warunków techniczno-organizacyjnych. Ostateczny
przydział i lokalizacja stoiska Wystawcy należy do Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do
dokonania zmiany lokalizacji powierzchni wystawienniczej lub zmiany powierzchni.
3. Organizator zapewnia Wystawcy powierzchnię na stoisko bezpłatnie.
4. Wystawca ponosi koszty związane z zabudową oraz zaopatrzeniem stoiska w płatne wyposażenie.
Szczegółowy cennik dodatkowego wyposażenia wyszczególniony jest w karcie zgłoszenia. Wszelkie
rozliczenia Wystawcy w tym zakresie dokonywane są z „MTR Międzynarodowe Targi Rzeszowskie”, z
pominięciem Organizatora.

V Montaż i demontaż
1. Montaż i demontaż stoisk może się odbywać tylko w wyznaczonych przez Organizatora godzinach,
o których Wystawca zostanie poinformowany na 14 dni przed rozpoczęciem Forum.
2. Wywóz przedmiotów lub demontaż stoiska przed zakończeniem Forum jest bezwzględnie
zabroniony (przez zakończenie Forum rozumie się zakończenie wieczornego bankietu w dniu 14
marca 2018 r.). W przypadku złamania powyższego zakazu wystawca zostanie obciążony przez
Organizatora opłatą w wysokości 1.000 zł netto.
3. W przypadku braku demontażu stoiska w wyznaczonym terminie, wystawca zostanie obciążony
przez Organizatora opłatą demontażową w wysokości 300 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy
ekipy demontującej. Dodatkowo wystawca zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych kosztów
przesyłki własnych materiałów reklamowych/elementów ekspozycji do siedziby firmy wystawcy.
4. Wjazd ekip technicznych i parkowanie na terenie Centrum Konferencyjnego odbywa się na
podstawie tzw. wjazdówek wydanych przez Organizatora.

VII Zasady użytkowania powierzchni handlowej
1. Wystawca ma prawo do reklamowania swojego stoiska w jego granicach zgodnie ze swoją wolą.
Reklama Wystawcy nie może jednak posiadać wad prawnych, nie może naruszać praw osób trzecich,
w tym praw autorskich i pokrewnych ani praw osobistych. Wystawca powinien również zadbać, by
materiały reklamowe nie naruszały prawa dobrych obyczajów.
2. Z zakazu reklamowania swojego stoiska poza jego obrębem zwolnieni są sponsorzy i partnerzy
medialni XI Forum Europa - Ukraina, którzy mają prawo do prowadzenia działań reklamowych
zgodnie z zawartą umową indywidualną.
3. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoje stoisko. Wystawca powinien zadbać, by w
zasięgu zwiedzających nie znalazły się przedmioty zagrażające zdrowiu lub życiu. Wystawca powinien
również dbać o estetyczny wygląd stoiska i porządek w jego najbliższym otoczeniu.
4. W przypadku zastosowania zabudowy własnej, Wystawca zobowiązany jest zapewnić, aby
materiały użyte do budowy stoisk oraz elementy wystroju stoisk były niepalne lub zabezpieczone
środkami ogniochronnymi do stopnia trudno zapalności.
5. W uzasadnionych przypadkach Organizator może nakazać usunięcie ze stoiska niebezpiecznych
przedmiotów.
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6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców spowodowane przez
osoby trzecie lub powstałe z winy poszkodowanego. W czasie montażu i demontażu stoiska, jak i w
okresie trwania Forum, Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko
eksponatów, sprzętu i urządzeń oraz innych rzeczy wniesionych na stoisko przed ewentualnymi
szkodami lub ubytkami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i następstwa
nieszczęśliwych wypadków, ani za uszkodzenia materiałów i urządzeń na stoiskach targowych przed,
po i w trakcie trwania kongresu.
7. Wystawca bierze udział w Targach w imieniu własnym i nie jest uprawniony do podnajmowania lub
oddawania do bezpłatnego użytkowani całości lub części stoiska.
8. Na okres zamknięcia powierzchni Targów dla zwiedzających, każdy z Wystawców we własnym
zakresie zabezpiecza przestrzeń własną. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież czy
ewentualne zniszczenia.
9. Po opuszczeniu stoiska, Wystawca zobowiązuje się do pozostawienia swojego miejsca w czystości.

VII Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie, w przypadku zaistnienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi
winy, prawo do odwołania, częściowego zamknięcia lub skrócenia terminu targów. W takim
przypadku Wystawcom nie przysługuje prawo do odszkodowania.
2. Wystawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie aktywności wykonywane na wynajmowanym
przez nich stoisku targowym.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
5. Poprzez wypełnienie i wysłanie karty zgłoszenia, Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania
niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych
ustaleń dokonanych między Wystawcą a Organizatorem.
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