REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY TARGÓW EXPO MARATON OPOLSKI ORGANIZOWANYCH PRZEZ OPOLSKIE
TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ W OPOLU
W DNIACH 5-6.05.2018r

§ 1. Postanowienia Ogólne.
1.Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie ogólnych zasad targów organizowanych jako wydarzenie towarzyszące
podczas 8 Maratonu Opolskiego , odbywających się w dniu 06.05.2018r w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym
w Opolu , przy ul. Wrocławskiej 158 w dniach 5.05.2018 r. od godz.11 do godz.16 oraz w dniu 6.05.2018 r. w godzinach
od 11.00 do 15.00.
2. Organizatorem targów jest OPOLSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ z siedzibą w OPOLU 45-221
przy. ul. Chabrów 52, tel. 77 457 39 55, fax. 77 44-19-369.
3.Uczestnicy Targów (dalej Wystawcy) są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz: „REGULAMINU
dla Uczestników targów i innych imprez organizowanych przez Centrum Wystawienniczo – Kongresowe w Opolu” oraz
„ZARZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, PRZECIWPOŻAROWYCH I BHP obowiązujących na terenach wynajętej hali Centrum
Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu”.
4. Organizator ustala dane kontaktowe w sprawie targów i adres e-mail: expo@maratonopolski.pl
5. Organizator może powierzyć zadanie wykonania targów innym podmiotom na podstawie odrębnej umowy cywilnoprawnej.
6. Biuro Organizacyjne Targów znajduje się na terenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu , przy ul.
Wrocławskiej 158 i jest czynne w dniu 4.05.2018 r. od godz. 15.00 do 20.00 w dniu 05.05.2018 od godziny 8.00 do
16.00 oraz w dniu 06.05.2018r w godzinach od 10.00 do 19.00.
§ 2. Terminy, zgłoszenie uczestnictwa i zawarcie umowy
1.Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez doręczenie do siedziby Organizatora lub przesłanie za pomocą
poczty elektronicznej skanu na adres expo@maratonopolski.pl wypełnionych i podpisanych przez osobę upoważnioną
do zawierania umów w imieniu Wystawcy Formularzy Zgłoszeniowych dotyczących zamówienia powierzchni
wystawienniczej dostępnych na stronie internetowej www.maratonopolski.pl – w terminie do dnia 27.04.2018r.
2.Złożenie Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne ze zgłoszeniem oferty uczestnictwa w Targach.
3. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą zgłoszenia udziału, tj. doręczenia do siedziby Organizatora lub przesłania
Formularzy Zgłoszeniowych, o których mowa powyżej poprzez milczący akcept Organizatora, pod warunkiem, iż
Organizator nie złoży oświadczenia (w tym drogą mailową na wskazany w zgłoszeniu adres email) o odmowie przyjęcia
zgłoszenia w terminie 3 dni od daty doręczenia Formularzy Zgłoszeniowych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia oferty uczestnictwa w targach z powodu niezgodności oferty z
zakresem tematycznym lub wyczerpania możliwości lokalizacyjnych targów.
5. Formularze Zgłoszeniowe nadesłane po dniu 27.04.2018r. będą rozpatrywane przez Organizatora indywidualnie w
miarę możliwości administracyjnych lub w miarę posiadania wolnej powierzchni wystawienniczej.
§ 3. Płatności.
1. Zgłaszający uczestnictwo w Targach jest zobowiązany do :
a) dokonania należnej wpłaty za zamówioną powierzchnię wystawienniczą najpóźniej 7 dni po złożeniu Formularza do
dnia 27.04.2018r nie później jednak niż w ciągu 10 dni od daty wystawienia przez Organizatora faktury.
2. W przypadku przyjęcia przez Organizatora Formularza Zgłoszeniowego po terminie określonym w § 2 ust.1
stosowanie do postanowień § 2 ust. 5 Wystawca jest zobowiązany do wpłaty kwoty wynikającej z sumy zamówienia w
dniu doręczenia/przesłania Formularza Zgłoszeniowego na konto Organizatora
3. Wniesione roszczenia wynikające z realizacji umowy nie upoważniają Wystawcy do zwłoki w płatnościach.
Niedokonanie wpłat w określonych terminach upoważnia Organizatora do odmowy udostępnienia powierzchni
wystawienniczej w dniu targów.
4. Opłata za najem powierzchni wystawienniczej ustalana jest w następujący sposób:
a) powierzchnia niezabudowana w wys.80 zł za m2
b) powierzchnia zabudowana modułowa 4 m2 w wys. 600 zł
c) powierzchnia zabudowana modułowa 6 m2 w wys. 900 zł
d) powierzchnia zabudowana modułowa 9 m2 w wys. 1350 zł
e) powierzchnia zabudowana modułowa 12 m2 w wys. 1800 zł
5. Minimalna powierzchnia niezabudowana to 2 m2.

6.Do wszystkich cen netto zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym będzie doliczony podatek - 23% VAT.
7. W ramach opłaty za stoisko Wystawcy, który dokonał zgłoszenia uczestnictwa w Targach w terminie określonym w §
2 ust.1. przysługuje:
a) karty identyfikacyjne w ilości podanej na Formularzu
b) bazowy wpis do Informatora Maratonu : pełna stopka adresowa,
c) 1 egzemplarz Informatora Maratonu,
d) zamieszczenie wpisu obejmującego nazwę firmy i miasto w ramach internetowej listy wystawców,
e) możliwość rozpowszechniania materiałów promocyjnych w czasie trwania imprezy na terenach targowych,
f) prezentacja firmowych materiałów reklamowych w Biurze Organizacyjnym,
g) sprzątanie stoisk i ciągów komunikacyjnych, nagłośnienie i zabezpieczenie hali.
8.W przypadku przyjęcia przez Organizatora Formularza Zgłoszeniowego Wystawcy po terminie określonym w § 2 ust.1
Organizator nie gwarantuje Wystawcy uprawnień, o których mowa w powyżej w ust. 6 pkt b, c, d niniejszego paragrafu,
które zostaną zrealizowane jedynie w miarę możliwości technicznych. Niezależnie od powyższego Wystawcy
przysługują uprawnienia o których mowa w ust 6 pkt a, e,f.g.

§ 4. Udostępnienie powierzchni wystawienniczej, montaż , demontaż – warunki .
1. Organizator przyznaje Wystawcom powierzchnię wystawienniczą zgodnie ze zgłoszeniem wskazanym w Formularzu
Zgłoszeniowym.
2. Warunkiem przekazania Wystawcy stoiska jest przedstawienie przez niego potwierdzenia dokonania należnych
Organizatorowi wpłaty pełnych kwoty za uczestnictwo w Targach, o których mowa w § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
3. Montaż stoisk przez Wystawcę odbywa się w dniu 04.05.2018r od godziny 15.00 do 20.00
4. Demontaż po targach odbywa się od godziny 15.30 do 20.00
5. Wystawca zobowiązany jest do:
a) wskazania Realizatora Zabudowy jeżeli taki będzie
b) rezerwacji kart identyfikacyjnych SERWIS; karty identyfikacyjne SERWIS, uprawniające do wstępu na teren hali
wystawienniczej w okresie montażu i demontażu stoisk, wydawane będą przez Organizatora na podstawie złożonej
listy imiennej montażystów stoisk i pisemnego oświadczenia firmy o przystąpieniu do zabudowy.
6. Plan lokalizacji stoisk.
a) Organizator opublikuje na stronie www.maratonopolski.pl „Plan stoisk targów ” w terminie do dnia 02.05.2018r
b) Podczas tworzenia „Planu stoisk targów” Organizator bierze pod uwagę termin otrzymania Formularza oraz
techniczne możliwości lokalizacyjne obiektu targowego.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany pierwotnie przydzielonej lokalizacji na inną wynikającą z innej
konieczności wyższej. Z powodu tej zmiany lokalizacji Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania ze strony
Organizatora
8. Koszty zainstalowania i podłączenia nie zgłoszonych wcześniej przyłączy elektrycznych, wodnych,
telekomunikacyjnych i innych, jak również koszty usług niestandardowych obciążają Wystawcę poprzez wystawienie
dodatkowej faktury przez Organizatora.
§ 7. Zabezpieczenie terenu targowego.
1. Służby porządkowe Organizatora zabezpieczają tereny targowe po dokonaniu
2. Nieobecność Wystawcy przy czynnościach otwarcia targów zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za mienie
zgromadzone na stoisku.
3.Wystawca we własnym zakresie dokonuje ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz od zniszczenia, kradzieży
i pożarów mienia znajdującego się na terenach targowych w czasie trwania imprezy, jak i w okresie montażu, aranżacji i
demontażu. Ryzyko związane z ekspozycją maszyn i urządzeń wymagających bezawaryjnego zasilania elektrycznego,
wodnego itp. obciąża wyłącznie Wystawcę.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia eksponatów i sprzętu na stoiskach powstałe w wyniku
przerw w dostawie energii elektrycznej, zasilania wodnego itp. oraz spowodowane siłą wyższą. Siła wyższa w
rozumieniu Regulaminu oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym,
pozostające poza kontrolą stron uniemożliwiające którejkolwiek z nich jakichkolwiek spośród jej zobowiązań, a w
szczególności zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych np. piorun, powódź, huragan, albo nadzwyczajnych i
zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec (wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja,
zamieszki, itp.).
§ 8. Uczestnicy Targów, wstęp
1. Wstęp na teren targów jest bezpłatny

2.Zwiedzający, wystawcy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie targów zobowiązani są zachowywać
się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych, a w szczególności przestrzegać postanowień
niniejszego Regulaminu.
3.Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na teren targów:
a) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych
podobnie działających środków,
b) osobie posiadającej alkohol,
c) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne,
materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
d) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa
lub porządku publicznego.
4. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niepożądane należy do Organizatora .
§ 8. Prawa ochronne.
1.W przypadku publicznego wykonywania lub odtwarzania utworów muzycznych i/lub słowno-muzycznych, uczestnik
targów jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie zgody organizacji powołanych do zbiorowego zarządzania
prawami twórców i do zapłaty na ich rzecz wynagrodzenia (tantiem).
2. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu targów przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Uczestniczący w wystawie targowej przyjmuje do wiadomości, że jej udział jest równoznaczny z udzieleniem zgody na
nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie głosu lub
wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z
jakimkolwiek programem lub publikacją, w których zostanie wykorzystane nagranie z targów.
3.W czasie targów Organizator oraz uczestnicy, a ponadto inne osoby zobowiązują się przestrzegać przepisów Ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.
§ 9. Postanowienia końcowe.
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
2.Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie www.maratonopolski.pl, w biurze Organizatora oraz w Biurze
Targów podczas ich trwania
3. Regulamin Szczegółowy obowiązuje od dnia 20.02.2018 r.

Pieczęć i podpis Organizatora

