
 
REGULAMIN TARGOWY 

TARGI BIO EKO NATURA 
KATOWICE 

IMPREZA NIEBILETOWANA 
28 lutego - 1 marca 2020 r.  

Galeria Szyb Wilson 
ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice 

 

Integralną częścią Umowy - Zgłoszenia pomiędzy Wystawcą a Organizatorem targów jest 

Regulamin targowy. Podpisana przez Wystawcę Karta Zgłoszeniowa traktowana będzie jako 

umowa dwustronna obejmująca również Organizatora czyli EAR Piotr Skulski z siedzibą w 

Warszawie (01-470) ul. Dywizjonu 303 nr 161 lok. U1, nabierająca mocy prawnej po 

potwierdzeniu uczestnictwa w targach Wystawcy przez Organizatora targów, tj. poprzez 

wystawienie faktury przez Organizatora. 

Targi odbędą się w Galerii Szyb Wilson przy ul. Oswobodzenia 1 w Katowicach i są czynne dla 

zwiedzających od 11.00 do 19.00 - 28 lutego, od 10.00 do 19.00 - 29 lutego, od 09.00 do 

18.00 - 1 marca. 

 

I. WARUNKI UCZESTNICTWA. 

1. Prawo do udziału w targach Wystawca nabywa po spełnieniu następujących warunków:  

 podpisanie Karty Zgłoszeniowej i dostarczenie jej Organizatorowi targów drogą 

mailową; 

 potwierdzenie udziału w targach przez Organizatora; 

 realizację płatności zamówienia zgodnie z Kartą Zgłoszeniową i regulaminem 

targowym po wystawieniu faktury pro-forma na Konto Organizatora w ciągu 3 dni. 

Numer Konta Organizatora: 61 1020 1185 0000 4102 0296 1894. 

2. Po odnotowaniu wpłaty w ciągu 7 dni roboczych zostanie wystawiona Faktura VAT przez 

Organizatora. 

W przypadku zgłoszenia na targi po dniu 10 lutego 2020 r. opłatę za stoisko należy 

uregulować w całości przelewem w dniu podpisania Karty Zgłoszeniowej. 

Brak wpłaty na konto Organizatora po wystawieniu faktury pro-forma, traktowany będzie 

jako rezygnacja z uczestnictwa w targach. 

3. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia 

zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny odmowy, w takim przypadku zgłaszający 

będzie powiadomiony mailowo. 

4. Stoisko niezabudowane obejmuje tylko miejsce pod stoisko o zamówionych wymiarach i 

powierzchni. 

5. Stoisko zabudowane standardowe obejmuje: powierzchnię wystawienniczą, ścianki, stolik 

i 2 krzesła. Stoiska nie mają zapewnionego podłączenia do energii elektrycznej. W razie 

zapotrzebowania należy wpisać taką informację w Karcie Zgłoszeniowej. 

6. Minimalna zamówiona powierzchnia wystawiennicza wynosi: 



• 2 m² dla antresoli dla małogabarytowych firm 

• 3 m² dla stoiska niezabudowanego 

• 4 m² dla stoiska standardowego 

• 8 m² dla stoiska narożnego 

• 12 m² dla stoiska czołowego  

• 18 m² dla stoiska wyspowego 

 

II. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA. 

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do dnia 1 lutego 2020 roku przysługuje pełny zwrot 

wpłaconych środków na poczet targów. 

2. Jeżeli rezygnacja z targów nastąpi po dniu 1 lutego 2020 roku Wystawcy nie przysługuje 

zwrot wpłaconych środków na poczet udziału w targach wynikający z Karty Zgłoszeniowej. 

3. Rezygnację należy zgłosić mailowo przy zachowaniu w/w terminów. 

 

III. ZAGOSPODAROWANIE I LOKALIZACJA STOISK. 

1. Organizator ma prawo do wyznaczenia lokalizacji stoiska, ewentualnie jego zmiany z 

powodów technicznych i logistycznych, o czym Wystawca będzie powiadomiony drogą 

mailową. 

2. Wynajęte stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla Wystawcy, który dopełnił formalności 

zgłoszeniowych. Podnajem przydzielonej powierzchni targowej innej firmie nie mającej 

podpisanej umowy z organizatorem wymaga zgłoszenia u organizatora i uzyskanie jego 

akceptacji. 

3. Eksponaty wystawiennicze, lady, gabloty i inne przedmioty Wystawcy nie mogą być 

umieszczone w ciągach komunikacyjnych, tylko w obrębie zamówionej powierzchni. 

4. Nie wolno stosować folii samoprzylepnych, wiercenia i innych mocowań, które mogłyby 

zniszczyć ściany stoiska. W wyniku ewentualnych zniszczeń Wystawca zostanie obciążony 

dodatkowymi kosztami. 

5. Stoiska będą przekazywane dla Wystawców 27 lutego (czwartek) od godz. 12.00 do godz. 

21.00 oraz w pierwszym dniu targów tj. 28 lutego w godz. od 7.00 do 11.00. Od godz. 11.00 

targi są udostępnione dla klientów dlatego prosimy, aby stoiska były całkowicie urządzone i 

przygotowane na przyjęcie zwiedzających targi gości. 

6. Demontaż wszelkich urządzeń (stanowisk) musi odbyć się najpóźniej w poniedziałek 2 

marca. 

7. Wystawca jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić ład, porządek i czystość na 

swoim stoisku, szczególnie po pracach urządzania stoiska. 

Organizator zapewnia sprzątanie i utrzymanie czystości na ciągach komunikacyjnych w 

trakcie targów oraz opróżnianie koszy na śmieci na stoiskach. 

8. Stoiska zabudowane muszą być zdane w stanie nienaruszonym. 

 

IV. ZABEZPIECZENIE MIENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Organizator nie ubezpiecza eksponatów na czas transportu, montażu i demontażu 

ekspozycji oraz w czasie trwania imprezy. 



2. Wystawca ubezpiecza we własnym zakresie eksponaty, materiały i własne mienie 

znajdujące się na stoisku w czasie trwania targów, a także podczas montażu i demontażu 

stoiska.  

3. Organizator nie jest odpowiedzialny za skutki stosowania urządzeń na stoiskach, 

przeprowadzane zabiegi, jakość produktów itp. 

4. Organizator zabezpiecza tereny targowe po zamknięciu imprezy dla zwiedzających 

każdego dnia, aż do otwarcia w dniu następnym służbami ochrony. 

5. Wystawca jest zobowiązany do zabezpieczenia swoich eksponatów targowych przed 

uszkodzeniem oraz kradzieżą w czasie godzin udostępnionych dla publiczności, jak również 

zapewnić obsadę stoiska najpóźniej na 15 minut przed otwarciem targów dla zwiedzających, 

aż do czasu opuszczenia pawilonu wystawowego przez gości targowych na zakończenie 

każdego dnia trwania targów. 

6. Usługa kolportażu ulotek na targach polega na ich wykładaniu w specjalnych do tego 

przeznaczonych miejscach na terenach targowych. 

7. W przypadku okoliczności niezależnych od Organizatora, zastrzega on sobie prawo do 

odwołania, skrócenia , odłożenia lub częściowego zamknięcia imprezy. W takim przypadku 

Wystawcy nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania lub zmniejszenia opłat za 

uczestnictwo w targach z wyjątkiem odwołania targów. 

8. Organizator targów nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z przyczyn sił 

wyższych m. in. uderzenia pioruna, wichury, zalania wodą, przerwy w dostawie energii 

elektrycznej, wody, eksplozji. 

9. Wszelkie reklamacje i roszczenia związane z udziałem w targach powinny być zgłaszane 

bezpośrednio do Organizatora w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, najpóźniej do 

ostatniego dnia trwania targów. Po upływie tego terminu żadne reklamacje i roszczenia nie 

będą rozpatrywane. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej 

wpłynięcia do Organizatora. 

10. Wystawca zobligowany jest do przestrzegania przepisów p. poż. i porządkowych w 

obiekcie targowym. 

11. Wystawcy przysługuje zwrot wpłaconych kwot bez odsetek oraz odszkodowania w 

przypadku odwołania targów z winy Organizatora. 

12. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian lub dodatkowych przepisów 

regulowanych stosownym aneksem do umowy lub umów. 

13. Wszelkie spory wynikające z tytułu uczestnictwa w Targach organizowanych przez EAR 

Piotr Skulski i realizacji usług zleconych przez uczestników Targów, będą rozstrzygane przez 

właściwy rzeczowo sąd powszechny w Warszawie. 

14. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

prawa polskiego. 

15. Wystawca oświadcza, że wyraził dobrowolna zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

danych osobowych w celu zawarcia oraz realizacji Umowy Wynajmu Powierzchni oraz 

umowy o świadczenie usług dodatkowych oraz oświadcza, że otrzymał od Organizatora 

informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 13 Ogólnego 

Rozporządzenia w sprawie ochrony danych. 


