Regulamin
Sądeckich Targów Uczelni Wyższych
I. Postanowienia ogólne
1. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą wystawców Sądeckich Targów Uczelni
Wyższych organizowanych w Nowym Sączu. Wysyłając pocztą bądź przesyłając
e-mailem zgłoszenie udziału w targach akceptują Państwo niniejszy regulamin.
2. Organizatorem targów jest Stowarzyszenie Profesjonalnego Samorządu z siedzibą
przy ul. Słowackiej 24 w Nowym Sączu. Więcej informacji o organizatorze na stronie
internetowej www.sps.edu.pl

II Warunki udziału i płatności
1. Wystawca nabywa prawo do udziału w targach po przesłaniu do organizatora
wypełnionego formularza zgłoszeniowego, które stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu.
2. Wystawca zobowiązany jest wnieść opłatę za udział w targach w pełnej wysokości na
konto bankowe organizatora najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem targów. W tym
celu Wystawca otrzyma od organizatora (pocztą lub mailem) stosowny rachunek lub
rachunek pro-forma.
3. W przypadku braku wpływu opłaty na konto bankowe w określonym terminie
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia wystawcy z udziału w targach.
4. Koszt udziału w targach ustalany jest indywidualnie dla każdego Wystawcy,
w zależności od wielkości wynajmowanej powierzchni, rodzaju zamawianej
zabudowy oraz usług dodatkowych.
5. Organizator w piśmie przewodnim przedstawia Wystawcy ofertę standardową.
Wystawca może ją dowolnie modyfikować w porozumieniu z Organizatorem.
6. Wystawca ma prawo odstąpić od udziału w targach. Odwołanie uczestnictwa wymaga
formy pisemnej (przesłanej pocztą lub mailem) i musi nastąpić najpóźniej na 7 dni
przed rozpoczęciem targów (liczy się data wpływu). Jeżeli termin
o którym mowa powyżej został zachowany Wystawca nie ponosi żadnych kar
umownych, a ewentualna wpłata za udział w targach zostaje mu zwrócona w całości.
7. Jeżeli wystawca zrezygnuje z udziału w ostatnim tygodniu poprzedzającym targi
zobowiązuje się do poniesienia kary umownej w wysokości 50 % wpłaty za udział
w targach.
8. Wynajęte stoisko przeznaczone jest tylko dla Wystawcy. Podnajęcie stoiska może
nastąpić tylko za zgodą Organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia formularza zgłoszeniowego bez
podania przyczyny. W takim przypadku zgłaszający będzie poinformowany pisemnie.
10. Brak zagospodarowania zamówionego stoiska nie zwalnia Wystawcy z obowiązku
uiszczenia pełnej odpłatności.

III Przepisy porządkowe i organizacyjne
1. Godziny otwarcia targów dla zwiedzających: w dniu targów od g. 10 do g. 14.
2. Godziny wejścia Wystawców na teren targów w celu montażu/zagospodarowania
własnego stoiska: w dniu targów od g. 8.00 lub dzień wcześniej (wieczorem), po
wcześniejszym ustaleniu z organizatorem.
3. Godziny przeznaczone na demontaż stoisk: w dniu targów od g. 14 do g. 20.
4. Każdy Wystawca targów ma prawo do prowadzenia akcji promocyjnych swoich
towarów lub usług wyłącznie na własnym stoisku. Prezentacje nie mogą utrudniać lub
uniemożliwiać bezpiecznego poruszania się zwiedzających bądź zagrażać
bezpieczeństwu.
5. Dodatkowe formy promocji poza stoiskiem (banery, balony, standy, roll-uppy, inne)
są dodatkowo płatne i wymagają uzgodnień z organizatorem.
6. Koszty udziału w targach osób zaproszonych przez Wystawcę pokrywa Wystawca.

IV Stoiska wystawiennicze
1. Organizator w ofercie standardowej zapewnia Wystawcy na czas trwania targów: boks
wystawienniczy (stoisko) o powierzchni 6m2 (zabudowa - ściany zewnętrzne
w kolorze białym), 2 krzesła, stolik, kosz na śmieci, dostęp do gniazdka elektrycznego
230V, napis z nazwą firmy na fryzie (bez logo). Oferta obejmuje także montaż
i demontaż boksu (stoiska).
2. Wystawca ma możliwość zamówienia mniejszej bądź większej powierzchni boksu
wystawienniczego.
3. Wystawca posiadający własny system wystawienniczy może dokonać wynajmu samej
powierzchni wystawienniczej od Organizatora. Koszty montażu i demontażu własnego
systemu ponosi Wystawca. Zabudowa własna musi być zaakceptowana przez
Organizatora.
4. Wystawca ma możliwość zamówienia u Organizatora dodatkowego wyposażenia
(oświetlenia, półek, lad, szafek itp.). Wystawca musi zgłosić taką informację
organizatorowi przynajmniej 14 dni przed targami.
5. Lokalizacja stoiska wynika z projektu zabudowy powierzchni wystawienniczej.
Organizator przydziela wystawcy powierzchnię oraz określa lokalizację stoiska.
Decydująca jest tutaj kolejność zgłoszeń.
6. Organizator prześle przed targami Wystawcy schemat stoisk wraz ze wskazaniem jego
stoiska. Miejsce w hali zależne jest od kolejności zgłoszeń.
7. Prezentacja eksponatów o dużych wymiarach i ciężarze wymagają odrębnych
uzgodnień z Organizatorem.
8. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody w boksie wystawienniczym Wystawca
zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora.
9. Wystawca po zakończeniu targów jest zobowiązany do usunięcia eksponatów
i materiałów reklamowych oraz przywrócenia zajmowanego boksu wystawienniczego
do pierwotnego stanu.
10. Wszelkie zmiany w wyglądzie boksu wystawienniczego zgłoszone na dzień przed
targami lub w trakcie targów podlegają dodatkowej opłacie ustalonej przez
Organizatora.

V Postanowienia końcowe
1. Organizator może odwołać przeprowadzenie targów z powodu małej liczby
Wystawców. Wystawcy, którzy zgłosili swój udział w targach zostaną o takim fakcie
niezwłocznie poinformowani (telefonicznie lub mailowo lub pocztą), lecz nie później
niż na 5 dni przed targami. W powyższym przypadku odpowiedzialność Organizatora
ogranicza się wyłącznie do zwrotu kosztów wpłaconych przez Wystawców.
2. W sytuacji gdyby targi nie odbyły się lub zostały przerwane z przyczyn niezależnych
od Organizatora nie jest on Zobowiązany do zwrotu kwot wpłaconych przez
Wystawców ani do wypłacenia odszkodowania.
3. Wszelkie reklamacje Wystawców powinny być zgłaszane pod adresem Organizatora
w terminie 7 dni od daty zakończenia targów.
4. Sprawy sporne i wszelkie roszczenia pomiędzy Wystawcą o Organizatorem będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.
5. Odpowiedzialność za urządzenia prezentowane w boksach wystawienniczych ponosi
Wystawca. Osoby obsługujące sprzęt w czasie prezentacji dynamicznych winny
posiadać odpowiednie kwalifikacje.
6. Targi ubezpieczone są od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie szkód, którym
mogą ulec osoby trzecie podczas imprezy. Organizator nie odpowiada za szkody
spowodowane działaniem siły wyższej oraz za kradzież urządzeń oraz innego mienia
wystawców.
7. Organizator zaleca ubezpieczenie towarów i innego mienia przechowywanego
i prezentowanego na stoisku w czasie trwania targów i transportu.
8. Organizator zapewnia dozór terenów targowych w czasie trwania targów.
9. Każda osoba przebywająca na terenie targów, w tym Wystawca jest zobowiązana do
przestrzegania regulaminu obiektu, w tym przepisów BHP i przeciwpożarowych.
10. Z chwilą przesłania przez Wystawcę zgłoszenia uczestnictwa w targach następuje
akceptacja niniejszego regulaminu.
11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana
nie naruszy praw nabytych uczestników targów. O wszelkich zmianach organizator
będzie niezwłocznie informował Wystawców.

