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POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
1.

TERMIN I GODZINY OTWARCIA TARGÓW 14.IX.2019

Targi otwarte dla zwiedzających w godzinach od 1100 do 1700. Wystawca jest zobligowany do
przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach od 11 00 do
1700. W tym okresie organizator tragów nie ponosi odpowiedzialności za eksponaty
pozostawione na stoisku.
2.

UDZIAŁ W TARGACH JEST BEZPŁATNY

3.

OKRES MONTAŻU I DEMONTAŻU STOISKA

Montaż: 14.IX.2019 w godzinach od 700 do 1100.
Demontaż: 14.IX.2019 w godzinach od 1700 do 1900.
4.

LOKALIZACJA

Lokalizacja stoiska Wystawcy wynika z warunków organizacyjno-technicznych. Jedynym
dysponentem powierzchni wystawienniczej w dniu 14.IX.2018 jest Cech Rzemiosł Różnych i
Przedsiębiorców w Gryfinie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji stoiska
oraz powierzchni przydzielonej Wystawcy, jeżeli względy organizacyjne i projektowo
techniczne uniemożliwiają realizację życzeń Wystawcy. Organizator nie zabezpiecza na
terenie wystawienniczym miejsc parkingowych dla Wystawcy.
5.

ORGANIZATOR

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie
Osoba do kontaktu – Piotr Podleśny, Marzena Krawczyk
Tel/Fax 091 416-25-17
www.cechgryfino.pl
e-meil: biuro@cechgryfino.pl

REGULAMIN
TARGÓW ORGANIZOWANYCH
w dniu 14 września 2019
§1. Postanowienia ogólne.
1. Przepisy regulaminu obowiązują wszystkich uczestników Targów organizowanych przez
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie, zwany dalej w skrócie Organizatorem.
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2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o Targach, rozumie się przez to imprezę, w

której uczestniczy Wystawca.
3. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią „Postanowienia Szczegółowe”.

§2. Warunki udziału.
1. Aby wziąć udział w targach należy złożyć u Organizatora wypełniony formularz zgłoszenia.
Dokument ten winien być podpisany przez Wystawcę lub osobę (osoby) upoważnioną do
jego reprezentacji.
2. Rezygnacja Wystawcy z udziału w imprezie lub rezygnacja z części wcześniej zamówionej
powierzchni winna być dokonana w formie pisemnej.
§3. Forma udziału.
1. Wystawca bierze udział w Targach we własnym imieniu.
2. Wystawca nie jest uprawniony do podnajmowania lub oddawania do używania całości
względnie części stoiska, bez uprzedniej zgody Organizatora.
§4. Powierzchnia wystawiennicza, stoisko jego wyposażenie.
1. Wyznaczenie stoiska na terenie Imprezy jest dokonywane przez Organizatora, w miarę
możliwości po uwzględnieniu życzeń Wystawcy. Organizator zastrzega sobie prawo
odstąpienia od wykonania tych propozycji Wystawcy, których realizacja będzie nadmiernie
utrudniona.
2. Organizator dołoży wszelkich starań, aby odpowiednio wcześnie poinformować Wystawcę o
zmianach lokalizacji stoiska i powierzchni wystawienniczej wynikających z warunków
organizacyjno-technicznych terenu Targów.
§5. Przepisy porządkowe i organizacyjne.
1. Wystawca winien przygotować stoisko nie później niż w terminie określonym w
„Postanowieniach Szczegółowych”.
2. Uczestnik zobowiązany jest oczyścić i uporządkować zajmowaną powierzchnię po
demontażu stoiska. W przypadku niewykonania powyższych prac porządkowych w terminie
demontażu, Organizator zleca ich wykonanie na koszt i ryzyko uczestnika.
3. Wystawca jest zobowiązany przestrzegać na stoisku wszelkich przepisów handlowych,
sanitarnych, przeciwpożarowych, policyjnych i wewnętrznych zarządzeń Organizatora.
§6. Ubezpieczenie.
1. Wystawca na swój koszt dokonuje ubezpieczenia osób i rzeczy od wszelkiego ryzyka.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzonych eksponatów
przed, po i w czasie trwania Imprezy.
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§7. Postanowienia końcowe.
1. Własnoręcznym podpisem na Zgłoszeniu Wystawca i jego personel zobowiązuje się do
przestrzegania niniejszego Regulaminu, podporządkowania się decyzjom Organizatora
podczas trwania Targów, a także przestrzegania wszelkich innych ustaleń pomiędzy
Wystawcą a Organizatorem.
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