REGULAMIN KONARZYŃSKICH TARGÓW ROLNO-PRZEMYSŁOWYCH
I WYSTAWY KONI ZIMNOKRWISTYCH 2019.

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem I Targów Rolno-Przemysłowych i Wystawy Koni Zimnokrwistych jest
Gminny Ośrodek Kultury w Konarzynach, a patronat honorowy nad targami obejmują Wójt
Gminy Konarzyny, Wójt Gminy Przechlewo oraz Romgaz Roman Szultka.
2. Targi odbywają się w dniach 7-8 września 2019 r. na działce 889/7, obręb Sąpolno (byłe
lotnisko wojskowe), za zgodą właściciela terenu.
3. Niniejszy regulamin stanowi integralną część formularza zgłoszenia o udział w Targach
i obowiązuje wszystkich Uczestników Targów także prowadzących działalność
gastronomiczną, handlową, ogrodniczą i inną niż wystawienniczą.
§ 2 Warunki udziału
1. Warunkiem udziału w Targach jest przesłanie formularza zgłoszenia udziału w targach
oraz wpłacenie przez Uczestnika pełnej, łącznej opłaty za udział w Targach, w ciągu 14 dni
od zgłoszenia, na rachunek bankowy organizatora podany w karcie zgłoszenia. Dowód
opłaty należy okazać Organizatorom przed rozpoczęciem zabudowy stoiska.
2. Karty Zgłoszenia uczestnictwa w Targach można przesłać pocztą na adres Organizatora:
ul. Strażacka 2, 89-607 Konarzyny lub na adres email targi@konarzyny.pl
3. Zgłoszenia uczestnictwa będą przyjmowane przez Organizatora w miarę dostępności
powierzchni targowej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia z przyczyn
organizacyjnych.
5. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca 2019 r.
§ 3 Wysokość opłat
Opłaty dla Wystawców pobierane są na zasadzie wpisowego za udostępnioną powierzchnię:
 miejsce wystawowe o pow. ok. 3 m2 – 100 zł
(miejsce pod namiotem udostępnionym przez organizatora wyposażonym w stół
pow. 1m2 i ławkę)


miejsce wystawowe o pow. ok. 6 m2 – 160 zł
(miejsce pod namiotem udostępnionym przez organizatora wyposażonym w stół
o dł. 2,2 m szer. 0,5m i ławkę)



powierzchnia wystawowa “pod gołym niebem” na płycie lotniska (lub z własnym
namiotem)

10m2 - 160 zł
20 m2 – 300 zł

za każde rozpoczęte kolejne 10m2 - 150 zł
maksymalny dostępny wymiar stoiska 100m2 - większe powierzchnie do uzgodnienia
z organizatorem.

Usługi i świadczenia realizowane na życzenie wystawcy, a nie objęte formularzami
zgłoszenie, np. dodatkowe wyposażenie, większa powierzchnia, zostaną zafakturowane
osobno w terminie do 14 dni po zakończeniu targów.
Opłaty dla prowadzących działalność inna niż wystawiennicza (gastronomia, parki rozrywki,
stoiska handlowe) - indywidualne uzgodnienia z organizatorem
§ 4 Rezygnacja z uczestnictwa w Targach
1. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Targach winna być dokonana w formie pisemnej pod
rygorem nieważności i następuje z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji
Organizatorowi. Rezygnacja wniesiona po 31 lipca 2019 r. powoduje obowiązek zapłaty
100% wartości naliczonych opłat. Zwrot wniesionej opłaty przysługuje wyłącznie
w przypadku złożenia rezygnacji do 31.07.2019 r.
2. Brak wpłaty w ciągu 14 dni od zgłoszenia oznacza rezygnację z udziału w targach.
3. Przez rezygnację (odstąpienie) rozumie się również nieobjęcie zamówionego stoiska
w terminie określonym w Regulaminie lub jego opuszczenie w trakcie trwania imprezy.
Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
§ 5 Lokalizacja i organizacja stoiska
1.Organizator przydziela Uczestnikowi powierzchnię i wskazuje lokalizację stoiska, która
wynika z warunków organizacyjno-technicznych Targów oraz wykonuje oznakowanie
wymiarów stoiska.
2. Warunkiem przydzielenia powierzchni Uczestnikowi przez Organizatora i jej zajęcie przez
Uczestnika jest uiszczenie pełnej, łącznej kwoty opłaty za udział w Targach.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji stoiska oraz powierzchni
zamówionej przez Uczestnika, jeżeli względy organizacyjno - techniczne uniemożliwiają
realizację jego zamówienia.
4. Transport, przeładunek, zaopatrzenie w towary są wykonywane przez Uczestnika
i odbywają się na jego koszt i ryzyko.
5. Montaż stoiska powinien zakończyć się w dniu 7.09.2019 r. do godz. 9.00, demontaż
stoiska może być przeprowadzony od godz. 17.00 08.09.2019 r.
Teren targów celem montażu/demontażu stoisk będzie udostępniony wystawcom w dniach:
06.09.2019 w godz. 10.00-17.00
07.09.2019 w godz. 6.00- 10.00
08.09.2019 w godz. 17.00-22.00
6. Organizator zobowiązuje Uczestników do zabezpieczenia na swoich stoiskach
dostatecznej ilości pojemników na odpady. Za bieżące utrzymanie czystości i porządku
na swoim stoisku odpowiada Uczestnik. Po demontażu eksponatów Wystawca zobowiązany
jest do uporządkowania stoiska.
7. Bez powiadomienia Organizatora niedopuszczalne jest pozostawienie stoiska bez obsługi
lub wcześniejsza jego likwidacja w czasie zwiedzania Targów.
8. Przynajmniej jedna z osób obsługujących każde pojedyncze stoisko uczestnika jest
zobowiązana posiadać w widocznym miejscu identyfikator otrzymany od Organizatora.

§ 6 Przepisy porządkowe i organizacyjne
1. Terminy i godziny otwarcia Targów i godziny otwarcia dla Zwiedzających:
7.09.2019 r. w godz. 10.00 - 18.00
8.09.2019 r. w godz. 10.00 - 17.00
2. Wystawca jest zobowiązany dopilnować przestrzegania na stoisku wszelkich przepisów
handlowych, sanitarnych, ppoż, bhp i innych.
3. Uczestnik zobowiązany jest po zamknięciu Targów do zabezpieczenia urządzeń,
wyposażenia stoiska oraz towarów we własnym zakresie, m.in. przed kradzieżą oraz
dostępem osób trzecich.
4. Uczestnik może prowadzić sprzedaż towarów oraz świadczyć usługi tylko na wynajętej
powierzchni stoiska, wyznaczonej i wskazanej przez Organizatora. .
5. Podnajem lub nieodpłatne udostępnienie wynajmowanej powierzchni jest zabronione.
6. Reklama na terenie Targów poza stoiskiem jest odpłatna i wymaga zgody Organizatora.
Brak zgody spowoduje usunięcie reklam na koszt i ryzyko Uczestnika. Reklama dźwiękowa
jest odpłatna i może być prowadzona wyłącznie za pośrednictwem radiowego studia
targowego. Użycie sprzętu do nagłośnienia na stoisku może nastąpić tylko za zgodą
Organizatora.
§ 7 Odpowiedzialność za szkody, ubezpieczenie
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Uczestnika oraz szkody
osobowe, spowodowane przez personel, publiczność i osoby trzecie lub powstałe wyłącznie
z winy poszkodowanego.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Uczestnika oraz szkody
osobowe, spowodowane siłą wyższą m.in. pożarem, wichurą, zalaniem, uderzeniem
pioruna, przerwami w dostawie energii i wody.
3. Organizator nie ubezpiecza i nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników
w czasie trwania Targów, podczas przygotowania do Targów m.in. przy montażu stoiska, jak
również po zakończeniu Targów podczas demontażu i likwidacji stoiska.
4. Zaleca się Uczestnikom ubezpieczenie mienia we własnym zakresie, jak również
ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej.
5. W okresie montażu i demontażu zabudowy targowej, jak i w okresie trwania Targów
Uczestnik zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko eksponatów,
sprzętu i urządzeń itp. przed ewentualnymi uszkodzeniami lub kradzieżą, a także innymi
zdarzeniami losowymi.
6. Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia Organizatorowi zaistniałej
szkody. Zgłoszenie musi być sporządzone w formie pisemnej, złożone w biurze targowym
oraz zgłoszone Policji (w przypadku wyrządzenia szkody z naruszeniem prawa karnego).
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Ewentualne reklamacje dotyczące udziału w Targach Uczestnik zgłasza pisemnie
Organizatorowi w czasie trwania Targów. Po zakończeniu targów żadne reklamacje nie
będą uwzględniane.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, przełożenia terminu lub
częściowego zamknięcia Targów w przypadku zaistnienia okoliczności, za które Organizator
nie ponosi odpowiedzialności, w tym wskutek działania siły wyższej, w szczególności
pożaru, wichury, zalania, uderzenia pioruna, eksplozji, strajku, manifestacji, ataku
terrorystycznego.
3. W przypadku, gdy Targi nie odbędą się z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Organizator, Organizator niezwłocznie zwróci na swój koszt kwoty wpłacone przez
Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
4. W przypadku, gdy Organizator zmuszony jest skrócić, przełożyć termin lub częściowo
zamknąć Targi, Uczestnikom nie przysługuje roszczenie o zwrot wpłaconych przez nich
kwot.
5. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem będą rozpatrywane
przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
6. W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.konarzyny.pl
8. Z chwilą przesłania zgłoszenia Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego
Regulaminu, przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń
dokonanych pomiędzy nim a Organizatorem.
9. W przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, przepisów
porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych pomiędzy nim a Organizatorem,
Organizator może w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę i zażądać bezzwłocznego
opuszczenia terenów targowych przez Uczestnika, bez zwrotu kosztów uczestnictwa.

