REGULAMIN
Głównym organizatorem Międzygminnych Targów Przedsiębiorczości 2017 jest
Gmina Pasym reprezentowana przez Burmistrza Miasta Pasym – Cezarego
Łachmańskiego.
I. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin obowiązuje uczestników Targów, zwanych w dalszej części
Wystawcami i stanowi on integralną część Formularza zgłoszenia udziału w
„Międzygminnych Targach Przedsiębiorczości”.
II. Warunki udziału
1. Wystawca zobowiązuje się do stosowania niniejszego regulaminu.
2. Wystawca nabywa prawo do udziału w Targach po złożeniu Formularza
zgłoszenia udziału.
3. W przypadku dużej frekwencji o udziale decyduje kolejność złożenia Formularza
zgłoszenia udziału.
4. W przypadku odmowy przyjęcia zgłoszenia z powodu braku wolnych miejsc,
Wystawcy nie przysługują roszczenia.
5. Za stoisko uważa się miejsce wyznaczone przez Organizatorów Targów.
III. Materiały reklamowe i promocyjne Wystawcy:
1. Uczestnicy Targów mogą skorzystać z następujących form reklamy i promocji:
- informacja o firmie na stronie internetowej targów www.mgtp.pl (zamieszczenie
standardowej informacji ujęte jest w opłacie targowej),
- płatna reklama w Gazetce Targowej (koszt reklamy w zależności od ilości
modułów reklamowych, wg Cennika),
własne materiały reklamowe i promocyjne Wystawcy – bezpłatnie
dystrybuowane podczas Targów na obszarze gmin organizatorów targów.
2. Materiały i informacje, które mają znaleźć się na stronie internetowej lub/i w
Gazetce Targowej powinny zostać przesłane Organizatorom najpóźniej do dnia
14.08.2017 r. – strona internetowa, 14.08.2017 r.– Gazetka Targowa. Materiały i
informacje powinny zostać wysłane pocztą elektroniczną na adres:
planowanie@pasym.pl lub dostarczone osobiście na nośniku elektronicznym do
Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu ul. Rynek 8, 12-130 Pasym, pokój nr 16.
3. Ogłoszenie reklamowe na stronie internetowej i/lub w Gazetce Targowej powinno
zawierać: nazwę firmy, nazwisko właściciela, określenie branży działalności firmy,
siedzibę firmy, adres, adres e-mail i telefon, dodatkowe informacje - w zależności
od ilości wykupionych modułów reklamowych.
4. Za treść i jakość przesłanych materiałów i informacji odpowiada wyłącznie
Wystawca.
5. Wystawca przyjmuje do wiadomości, że jakość przesłanych materiałów i informacji
ma istotny wpływ na jakość wydruku.
6. Wystawca ma możliwość samodzielnego przygotowania prezentacji swojej firmy
na stronie internetowe, a także w Gazetce Targowej.

„Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z każdą stroną Formularza zgłoszenia udziału i Regulaminu, a
także akceptuję zawarte w nim warunki”
…………………………………………………………………..
(podpis Wystawcy)

IV. Cennik
1. Opłata stała za udział w Targach wynosi 20 zł za dwa dni. W cenie opłaty stałej
ujęte jest: zamieszczenie informacji promocyjnej producenta na stronie
internetowej w formie wizytówki – przez okres 1 roku, a także wymienienie firmy
Wystawcy w Gazetce Targowej – w spisie firm biorących udział w Targach (na
ostatnich stronach Gazetki Targowej).
2. Opłata za stoisko - uzależniona jest od jego wielkości i wynosi odpowiednio
(płatne w Ośrodku Wypoczynkowym „Kalwa”):
2.1 stoisko do 2 m2 – 60 zł za dwa dni,
2.2 stoisko od 2 do 10m2 – 110 zł za dwa dni,
2.3 stoisko od 10 do 20 m2 – 210 za dwa dni
3. Wysokość opłaty za reklamę w Gazetce Targowej uzależniona jest od ilości
modułów i wynosi odpowiednio (płatne jako darowizna na konto gminy Pasym):
3.1 Moduł 1 o wymiarach 13 cm x 13 cm - 100 zł
3.2 Moduł 2 o wymiarach 13 cm x 28 cm – 200 zł
3.3 Moduł 3 o wymiarach 28 cm x 28 cm - 400 zł
4. Koszty pobytowe (płatne w Ośrodku Wypoczynkowym „Kalwa”):
4.1 Zakwaterowanie (domki 4 osobowe) – 200 zł/1 dobę w cenie zawarta jest
możliwość skorzystania z basenu i sauny.
4.2 Śniadanie (stół szwedzki) – 20 zł/1os
4.3 Obiad - 25 zł/1 os
4.4 Kolacja (stół szwedzki) – 20 zł/1 os
4.5 Uroczysta kolacja z DJ 09.09/10.09 – 100 zł/1 os
Wystawca może we własnym zakresie zorganizować sobie nocleg korzystając z
dostępnej na terenie Gmin bazy noclegowej.
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2.
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V. Bezpieczeństwo osób i mienia
Wystawca zobowiązany jest do używania atestowanych przewodów zasilających
swoje urządzenia na stoisku – przewody nie mogą być łączone i przerabiane.
Wystawca może instalować swoje stoisko wyłącznie w miejscach wyznaczonych
przez Organizatora Targów. Organizator sugeruje ubezpieczenie się Wystawcy od
odpowiedzialności cywilnej, w tym swoje środki trwałe od kradzieży lub
zniszczenia.
Organizator nie odpowiada za przedmioty zniszczone, zagubione, skradzione lub
pozostawione w miejscu odbywania się Targów.
Wystawca zobowiązuje się przebywać na swoim stoisku od początku do końca
trwania Targów. Na stoisku powinna znajdować się co najmniej 1 osoba.
VI. Stoisko

1. Wielkość stoisk ustalana jest indywidualnie na podstawie Formularza zgłoszenia

udziału w Targach.
2. Organizator umożliwia ekspozycje maszyn rolniczych lub innych pojazdów (w tym
oferujących usługi gastronomiczne) w miejscu wyznaczonym przez
Organizatorów Targów.
3. Wystawca ma prawo instalować i ustawiać elementy własnej dekoracji na stoisku.
4. Zabrania się wiercenia, przykręcania i naklejania na ściany wewnętrzne i
zewnętrzne obiektu, własnych elementów dekoracyjnych i reklamowych.
„Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z każdą stroną Formularza zgłoszenia udziału i Regulaminu, a
także akceptuję zawarte w nim warunki”
…………………………………………………………………..
(podpis Wystawcy)

5. Montaż i demontaż rekwizytów i eksponatów Wystawca instaluje na własny koszt
i odpowiedzialność.
6. Organizatorzy zobowiązują się udostępnić obiekt najpóźniej na 3 godziny przed
rozpoczęciem Targów.
7. Demontaż musi nastąpić do 2 godzin po zakończeniu Targów.
8. Wystawcom nie wolno montować i demontować stoisk podczas trwania Targów.
9. Wygląd stoiska i jego aranżacja należy do Wystawcy.
10. Organizatorzy nie ingerują w wygląd stoiska, o ile nie zagraża ono
bezpieczeństwu innych uczestników Targów.
11. Wystawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za straty wynikłe z eksploatacji
jego urządzeń i eksponatów w czasie ich instalacji, w trakcie Targów, a także przy
likwidacji stoiska.

„Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z każdą stroną Formularza zgłoszenia udziału i Regulaminu, a
także akceptuję zawarte w nim warunki”
…………………………………………………………………..
(podpis Wystawcy)

