
Regulamin
II Targów Turystycznych w Dolinie Karpia

26 maja 2013 r.

Rynek w Zatorze

1. Organizator
Stowarzyszenie Dolina Karpia

Lokalna Grupa Działania
ul. Rynek 2 (tymczasowy adres: ul. Rynek 5)
32-640 Zator
tel/fax: 33/ 841 05 84
e-mail: biuro@dolinakarpia.org 

informacje na stronach organizatora: www.dolinakarpia.org

2. Miejsce i termin
Targi odbędą się na terenie 7 Gmin Doliny Karpia oraz na Rynku w Zatorze, w dniu 26 maja 2013 r. w godzinach:   od 9:30 do 18.30. 
Oficjalne otwarcie  targów odbędzie  się  w dniu  26.05.2013 r.  o  godzinie  10:00.  Ponadto ofertodawcy  w dniu  26 maja  2013 r.  
prezentują swoje atrakcje turystyczne u siebie, stosując się do punktu  4d oraz 4e  niniejszego regulaminu.

3. Postanowienia ogólne
Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują Ofertodawców/Wystawców II Targów Turystycznych Doliny Karpia organizowanych 
przez Stowarzyszenie Dolina Karpia zwanym, w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

4. Warunki udziału 
a) Warunkiem udziału w targach jest dostarczenie przez Ofertodawcę/Wystawcę na adres Organizatora - oryginału Zgłoszenia 

udziału - prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez uprawnione do tego osoby do dnia 29.03.2013 r.  Organizator 
może przedłużyć termin przesyłania zgłoszeń o czym poinformuje na stronie www.dolinakarpia.org

b) Wraz ze zgłoszeniem Ofertodawca/Wystawca przesyła Organizatorowi wszystkie niezbędne materiały informacyjne (opis 
atrakcji,  zdjęcia atrakcji / logo / herb)

c) Ofertodawca zobowiązuje się do ufundowania nagród w konkursie organizowanym przez Organizatora Targów , którego 
zasady będą  zamieszczone na stronie internetowej Organizatora .

d) Ofertodawca zobowiązuje się do udzielenia zniżek, rabatów bądź gratisów osobom odwiedzającym atrakcje przez niego 
oferowane,  na  podstawie  okazanego  paszportu  II  Targów  Turystycznych  w  DK w  dniu  Targów,  tj.  26.05.2013  r.  w 
godzinach określonych przez Ofertodawcę/Wystawcę.

e) Ofertodawca zobowiązuje się udzielić „rabat na przyszłość” osobie, która odwiedzi atrakcję Wystawcy w dniu II Targów  
Turystycznych w DK w dniu Targów, tj. 26.05.2013 r.   Rabat do wykorzystania maksymalnie do końca 2013 roku.

f) Wystawca zobowiązuje się do dbania o higienę stoiska oferującego produkty kulinarne /dot. wystawców gastronomii/
g) Ofertodawca/Wystawca zobowiązuje się do bezpłatnego rozpowszechniania informacji  na temat całego cyklu Festiwalu 

Doliny Karpia 2013 (w tym II Targów Turystycznych w Dolinie Karpia)
h) Ofertodawca/Wystawca zobowiązuje się do informowania o działaniach promocyjnych Stowarzyszenia Dolina Karpia
i) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany terminu i miejsca targów w przypadku zaistnienia okoliczności od 

niego  niezależnych,  za  które  nie  ponosi  odpowiedzialności.  O zmianach  tych i  przyczynach  ich  powstania  Organizator  
powiadomi  Ofertodawcę/Wystawcę.  W  takich  przypadkach  Ofertodawcy/Wystawcy  nie  przysługuje  prawo  do 
odszkodowania za poniesione koszty.

j) Organizator przydziela powierzchnię oraz określa lokalizację stoiska po ostatecznym zamknięciu listy Wystawców.
k) Ofertodawca/Wsyatwca traci prawo udziału w targach w przypadku:

• niedotrzymania warunków niniejszego Regulaminu i odpowiednich uzgodnień,
• prezentacji towarów/usług nie związanych z tematyką targów (chyba, że Organizator wyrazi zgodę).

5. Lokalizacja i eksploatacja stoiska
a) Ofertodawca/Wystawca uzgodni z Organizatorem szczegóły uczestnictwa w targach, a w szczególności usytuowanie stoiska.
b) O lokalizacji stoiska decyduje wielkość stoiska oraz  kategorie branżowe Wystawców.
c) Wystawcy uczestniczący w targach mają obowiązek przygotować swoje stoiska na Rynku w Zatorze w dniu 26.05.2013 r. do 

godz. 9:30.
d) Budowę  własnego  stoiska  na  powierzchni  niezabudowanej  Wystawca  wykona  na  swój  koszt  i  ryzyko.  Wystawca  

zobowiązany jest zastosować się do przepisów budowlano-montażowych oraz przeciwpożarowych.
e) Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  lokalizacji  lub  kształtu  stoiska  jeżeli  względy  organizacyjno-techniczne  

uniemożliwiają realizację życzeń Wystawcy.
f) Organizator ma prawo do wykorzystania ścian zewnętrznych stoiska Wystawcy.



g) Wystawca ma prawo eksponować swoje towary wyłącznie na wyznaczonym stoisku, uwzględniając to iż eksponaty nie  
mogą zasłaniać sąsiednich stoisk oraz nie utrudniać swobodnego poruszania się Zwiedzających.

h) Organizator ma prawo usunąć eksponaty,  które uzna za niebezpieczne, sprzeczne z prawem, kolidujące z charakterem  
targów.

i) Zagospodarowanie powierzchni wystawienniczej przez Wystawców odbywa się: 26.05.2013 r. w godz. od 9:30 do 18:30, 
j) Wystawca ustala z Organizatorem konkretny termin i sposób zagospodarowania powierzchni wystawienniczej.
k) Niewywiązanie się Wystawcy z ustaleń ujętych w Regulaminie lub Karcie Zgłoszenia (w szczególności dotyczących rozliczeń) 

może spowodować usunięcie ekspozycji Wystawcy lub zarekwirowanie jej do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości.
l) Demontaż ekspozycji wystawienniczej przez Wystawców odbędzie się w dniu 26.05.2013r. w godz. od 18:30 do 19:30 tj. po 

zakończeniu targów.

6. Usługi podstawowe
a) Organizator zapewnia uczestnikom targów: powierzchnię wystawienniczą, a na niej miejsca wystawowe, reklamę targów,  

obsługę techniczno-porządkową.
b) Odbiór identyfikatorów wystawców nastąpi na stoisku Organizatora w dniu rozpoczęcia targów.

7. Usługi dodatkowe
a) Organizator może udostępnić Ofertodawcy/Wystawcy scenę w celu przeprowadzenia prezentacji (występ zespołu itp.) lub  

konkursu po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem i umieszczeniem występu w programie targów.

8. Warunki techniczne
a) Organizator nie wyraża zgody na umieszczanie eksponatów w przejściach lub miejscach do tego nie przeznaczonych.
b) Organizator   nie  wyraża  zgody  na  samodzielne  montowanie  jakichkolwiek  przedmiotów  oprócz  miejsc  do  tego  celu 

wyznaczonych, na ścianach sceny (montaż materiałów reklamowych  winien  być  wcześniej  uzgodniony  z  Organizatorem). 
c) Zabrania się przesuwania stoisk, a w szczególności wbijania gwoździ, wkręcania śrub itp. 
d) Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za formę, treść, sposób promocji i reklamy, prowadzone konkursy, a także za  

stan wyposażenia stoiska.

9. Zabezpieczenie  
a) W czasie trwania targów stoisko powinno mieć ciągłą obsługę i nadzór Wystawcy.
b) Wystawca zobowiązany jest do usunięcia elementów dekoracyjnych ze stoiska bez uszkodzenia ścian i innych elementów.
c) Po  zakończeniu  targów  Wystawca  zobowiązany  jest  zwrócić  stoisko  wraz  z  otrzymanym  wyposażeniem  w  stanie  

niepogorszonym.
d) Wystawca odpowiada za zaistniałe na stoisku braki lub uszkodzenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub  

zakupu uszkodzonych,  zaginionych elementów. Oceny zniszczeń lub ubytków majątku dokona komisja powołana przez  
Organizatora w obecności przedstawiciela Wystawcy.

e) Wystawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód spowodowanych z jego winy (lub z winy jego pracowników).
f) Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania wydawanych przez Organizatora poleceń w zakresie ochrony p. poż. i innych  

mających wpływ na prawidłowość i bezpieczeństwo przebiegu targów. 
g) Wystawcy powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu NNW, OC oraz ubezpieczyć się swoje mienie znajdujące się 

na terenach targowych, zarówno na okres trwania targów, jak i montażu i demontażu stoisk.
h) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała pracowników Wystawców, szkody lub 

ubytki  w  mieniu  Wystawców  spowodowane  przez  osoby  trzecie  albo  powstałe  z  przyczyn  leżących  po  stronie  
poszkodowanego w czasie trwania targów w trakcie montażu i demontażu. 

i) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała pracowników Wystawców spowodowane  
siłą wyższą (np. pożarem, zalanie wodą, przerwą w dostawie prądu) niezależną od Organizatora.

10. Przepisy dotyczące urządzeń elektrycznych i ochrony p. poż.
a) Na terenie targowym obowiązuje zakaz wnoszenia i używania substancji palnych itp. bez pisemnej zgody organizatora.
b) Podłączenie i pobór prądu służy Wystawcom do wykorzystania tylko w godzinach trwania targów.
c) Na stoiskach targowych obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
d) Zobowiązuje  się  wystawcę  do natychmiastowego  zgłoszenia  Organizatorowi  wszelkich  dostrzeżonych  nieprawidłowości  

mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo ludzi.
11. Roszczenia

a) Wszelkie spory wynikające z różnej interpretacji ustaleń, strony będą starały się rozwiązać polubownie.
b) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

                               Organizator


