REGULAMIN
Targi Seniora Teraz My!

7 grudnia 2018, godz. 10.00 - 14.00
Miejsce: budynek Centrum Spotkań Europejskich „Światowid"
w Elblągu
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
1. Regulamin określa zasady organizacyjne i warunki uczestnictwa w Targach
Seniora - Teraz My!
2. Targi Seniora - Teraz My! zwane dalej Targami są imprezą otwartą skierowaną do
mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego.
3. Targi organizowane są przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w
Elblągu, zwane dalej Organizatorem.

§2
1. Targi odbędą się w dniu 7 grudnia 2018 r. w budynku Centrum
Europejskich „Światowid" w Elblągu, PI. K. Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg.

Spotkań

2. Targi są organizowane w godzinach 10.00 - 14.00.
3. W Targach mogą uczestniczyć podmioty gospodarcze, osoby prawne, instytucje
publiczne, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne zwane Wystawcami, których
oferta obejmuje szeroko rozumianą propozycję towarów i usług dla osób starszych
oraz ich rodzin. Prezentowana tematyka: zdrowie, sport i rekreacja, kulinaria, uroda i
styl, kultura i nauka, prawo i finanse, pasje i zainteresowania, nowe technologie i
multimedia.
Rozdział II
Warunki i zasady uczestnictwa w Targach
§3
1. Warunkiem uczestnictwa w Targach jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego
(załącznik nr 1) i dostarczenie go do organizatora Targów w wyznaczonym terminie.

2. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.swiatowid.elblag.pl lub w
biurze organizatora (CSE „Światowid", pokój nr 38 a).
3. Zgłoszenia udziału w Targach są przyjmowane do 20 listopada 2018 r.
4. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w Targach jest dostarczenie osobiście,
nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego drogą pocztową na podany
niżej adres lub faxem (fax.: 55 6112060) lub wysłanie mailem na adres:
karolina.sluz@swiatowid.elblag.pl
Adres:
Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu
Plac Kazimierza Jagiellończyka 1
82-300 Elbląg
Rozdział III
Organizacja stoisk i przepisy porządkowe
§4
1. Godziny otwarcia CSE „Światowid" w Elblągu dla Wystawców: 7 grudnia od godz.
8.00 do godz.16.00.
2. Organizator przydziela Wystawcy powierzchnię wystawienniczą
zapotrzebowaniem wskazanym na formularzu zgłoszeniowym.
3. Montaż i demontaż stoisk odbywać się będzie
wskazanym przez organizatora. Zakazuje się prac,
wygląd powierzchni CSE „Światowid", ingerują w
powierzchni budynku, bądź jego elewację, lub też
estetykę powierzchni lub budynku.
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4. Stoisko Wystawcy może zajmować tylko jedna firma/instytucja. Podmioty
współpracujące z Wystawcą oraz inne mogą być prezentowane w ograniczonej
formie uzgodnionej wcześniej z organizatorem.
5. Stoisko powinno być urządzone i przygotowane do ekspozycji najpóźniej na 30
minut przed rozpoczęciem Targów. Brak zagospodarowania wyznaczonego stoiska
po tym czasie będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w Targach, a miejsce
może zostać przydzielone innemu Wystawcy.
6. Wystawca może urządzić swoje stoisko wyłącznie na powierzchni wskazanej
przez Organizatora. Wszelkie eksponaty, dekoracje, krzesła dla zwiedzających itp.
powinny znajdować się w obrębie stoiska. W szczególności firmy planujące
zabudowę stoisk zobowiązane są do uwzględnienia wszystkich elementów
architektonicznych.
7. Po zakończeniu Targów Wystawca zobowiązany jest przywrócić zajmowaną
powierzchnię do stanu poprzedniego, chyba że inaczej ustali to z organizatorem.
8. Ekspozycja nie może stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa dla zwiedzających i
uczestników Targów oraz naruszać w sposób trwały struktury urządzeń
wystawienniczych. Za bezpieczeństwo osób z obsługi i zwiedzających znajdujących
się na stoisku odpowiada Wystawca.
9. Wystawca ponosi wszelkie koszty ewentualnych szkód wyrządzonych przez niego
samego oraz osoby w jakikolwiek sposób z nim związane.

