REGULAMIN
Targi Seniora – TERAZ MY!

17 listopada 2017, godz. 11.00 – 17.00
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 17 listopada 2017 r. w budynku Centrum Spotkań
Europejskich „Światowid” w Elblągu, Pl. K. Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg.
2. Targi są organizowane w godzinach 11.00 – 17.00.
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 Wystawcy
i przesłanie go do organizatora Targów w wyznaczonym terminie.

2. Formularz Wystawcy jest dostępny na stronie www.targi.swiatowid.elblag.pl
w zakładce Wystawcy.
3. Zgłoszenia udziału w Targach są przyjmowane do 8 listopada 2017 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:
magdalena.czarnocka@swiatowid.elblag.pl.
Adres:
Centrum Spotkań Europejskich Światowid
Plac Kazimierza Jagiellończyka 1
82-300 Elbląg
Rozdział III
Organizacja stoisk i przepisy porządkowe
§4
1. Godziny otwarcia CSE „Światowid” w Elblągu dla Wystawców: 17 listopada od
godz. 8.00 do godz. 19.00.
2. Organizator przydziela Wystawcy powierzchnię wystawienniczą zgodnie
z zapotrzebowaniem wskazanym na formularzu zgłoszeniowym.
3. Montaż i demontaż stoisk odbywać się będzie wyłącznie w terminie i miejscu
wskazanym przez organizatora. Zakazuje się prac, które w sposób trwały
zmieniają wygląd powierzchni CSE „Światowid”, ingerują w substancję, elementy
struktury powierzchni budynku, bądź jego elewację, lub też zmieniają wygląd lub
zakłócają estetykę powierzchni lub budynku.
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.
10. W przypadku, gdy stoisko ulegnie zniszczeniu, za wyjątkiem szkód
spowodowanych działaniem sił przyrody, bądź do spowodowania których nie
przyczyniło się działanie bądź zaniechanie Wystawcy, odpowiedzialność

materialną za szkody ponosi Wystawca. Wystawcy odpowiadają za szkody
wyrządzone w mieniu Organizatora lub osób trzecich. Za szkody wyrządzone
przez osoby nieletnie towarzyszące Wystawcom odpowiadają ich opiekunowie
11. Zakazuje się montażu i demontażu stoiska w godzinach trwania przedmiotowej
imprezy bez zgody Organizatora.
§5
1. Wystawca ponosi odpowiedzialność za:
a) Treść dostarczonych materiałów reklamowych, w szczególności zapewnia, iż
nie będą one naruszały obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów
oraz praw autorskich osób trzecich;
b) Jakość przekazywanych na rzecz odwiedzających świadczeń o charakterze
rzeczowym i zapewnia, że posiadają one wszystkie wymagane certyfikaty.
2. Wystawca zobowiązuje się do niewnoszenia oraz kolportowania ulotek, ani innych
materiałów reklamowych firm nie biorących udziału w Targach bez uzgodnienia z
Organizatorem.
3. Wystawca zwalnia Organizatora z wszelkich roszczeń innych podmiotów
mających związek z dostarczonymi materiałami reklamowymi. Jeżeli wskutek lub
w związku z wykonywaniem przez Organizatora obowiązków przewidzianych
w niniejszym regulaminie doszłoby do naruszenia praw autorskich lub
pokrewnych czy dóbr osobistych to Wystawca zobowiązuje się zaspokoić te
roszczenia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania ekspozycji
oraz eksponatów znajdujących się na terenie targowym oraz wykorzystywania
tych materiałów do celów marketingowych.
§6
1. Organizator nie odpowiada za kradzieże i szkody wyrządzone Wystawcy przez
odwiedzających w trakcie trwania przedmiotowej imprezy lub w trakcie
przygotowań do niej.
2. Wszyscy Wystawcy zobowiązani są do nadzorowania swoich stoisk.
3. Organizator dołoży wszelkich starań do ochrony miejsca eventu, jednak nie
ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane kradzieżą, przerwą
w dostawie prądu lub przyczynami losowymi.
4. Organizator nie zapewnia depozytu ani pomieszczeń na przechowywanie
przedmiotów należących do Wystawcy.
5. Organizator nie zapewnia ochrony stoiska i mienia Wystawcy zarówno w trakcie
realizacji eventu, jak i po jego zakończeniu.
6. Działania ekspozycyjne na stoisku nie mogą utrudniać, uniemożliwiać działalności
innych Wystawców oraz bezpiecznego poruszania się zwiedzających.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za formalności związane z prowadzoną
działalnością przez Wystawcę. Odpowiedzialność prawną za eksponowane
dzieła ponosi Wystawca. Wystawcy samodzielnie dokonują rozliczenia
z Urzędem Skarbowym i innymi instytucjami z tytułu uzyskanych przychodów.
8. W przypadku sprzedaży lub dystrybucji produktów żywnościowych
odpowiedzialność za zgodność z obowiązującymi przepisami, w szczególności w
zakresie sanitarno-epidemiologicznym, ponosi Wystawca.
9. Organizator ma prawo do wyłączenia ze sprzedaży przedmiotów/wyrobów, które
według Organizatora są niezgodne z charakterem i celem Targów.
10. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym Regulaminie.
Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora
(www.targi.swiatowid.elblag.pl).

11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma
kodeks cywilny.
12. Osoby nieprzestrzegające regulaminu będą wykluczone z udziału w Targach.
13. Organizator zastrzega sobie prawo, w przypadku zaistnienia okoliczności od
niego niezależnych, do odwołania, skrócenia, przełożenia lub częściowego
zamknięcia Targów.
14. W razie pytań, prosimy o kontakt pod nr tel. 55 611 20 50 lub wysłanie e-maila na
adres: magdalena.czarnocka@swiatowid.elblag.pl
Rozdział III
Zasady prezentacji na scenie
1.
2.
3.
4.

§7
Wystawca, który podczas Targów pragnie się zaprezentować na scenie powinien
zaznaczyć to w Formularzu zgłoszeniowym.
Wystawca, który zgłosił chęć wystąpienia na scenie powinien zapoznać się z
Programem Targów, który będzie dostępny na stronie Targów.
Wystawca, który zgłosił chęć wystąpienia na scenie, powinna udać się w okolice
Sceny Głównej na 20 minut przed planowana godziną jej występu.
Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do Programu Targów.
Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§8

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Targów w przypadku sytuacji losowych
niezależnych od Organizatora (katastrofy, powodzie, pożary, wydarzenia
o charakterze krajowym i regionalnym, itp.), uniemożliwiających przeprowadzenie
Targów w zaplanowanym terminie.

Targi są realizowane w ramach projektu „Akademia
możliwości – przez wspólne pasje do wspólnych działań”,
który uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego
Centrum Kultury w ramach programu
Kultura - Interwencje 2017”

