KARTA ZGŁOSZENIOWA DLA WYSTAWCÓW ORAZ STOISK OGRODNICZCYCH
/nie dotyczy stoisk gastronomicznych i sprzedających produkty spożywcze do bezpośredniej konsumpcji - ww. stoiska
organizowane są na zasadzie wyłączności/

XIX TARGI ROLNO- OGRODNICZE PRZYGODZICE 2018
„Wszystko dla środowiska, domu i ogrodu ”
w dniu 22.04.2018r.
BIURO TARGÓW
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. PTR 6, 63-421 Przygodzice
tel. (062) 7336131; fax (062) 7336132 dyrektor Tomasz Guliński tel. 506 689 917
komisarz Targów Rolno–Ogrodniczych:

Dariusz Sosiński tel. 606 601 920

e-mail: zspcku@poczta.onet.pl
informacje na stronach organizatora: www.zspprzygodzice.com
Imię i nazwisko wystawcy,
Nazwa firmy:
Adres:

Przedstawiciel firmy:
Dane do kontaktu

Telefon, fax oraz e– mail
Zgłaszam potrzebę wystawienia rachunku
uproszczonego dot. opłaty za stoisko**
Rodzaj działalności - asortyment:
Opis ekspozycji:

TAK / NIE***

Zgłaszam dodatkowo potrzebę dostępu do
energii elektrycznej*(dodatkowa opłata- 30 zł)
Powierzchnia stoiska:
Wybrać opcję z pojazdem lub bez
(minimalna głębokość stoiska wynosi 2 m,
samochód obok stoiska należy doliczyć
do powierzchni stoiska)

TAK /dodatkowa opłata- 30 zł/
NIE***
Wymiary

Bez pojazdu

Z pojazdem

Długość (front)
Szerokość (głębokość))
Suma w m. kw.

Dla stoisk do 50 m²
Koszt stoiska**:

...................... m² x 12 zł = ...............zł.

Dla stoisk powyżej 50 m²
Koszt stoiska**:

...................... m² x 10 zł = ...............zł.

Zgłaszam / nie zgłaszam *** propozycji
do konkursu na najciekawszy produkt targowy /
krótki opis produktu zawierający nazwę i
przeznaczenie + ewentualne załączniki
opisujące produkt
Wszystkie stoiska biorą udział w konkursie na „Najciekawsze stoisko targowe”, regulamin do wglądu w biurze targów.

Opłatę targową zobowiązuję się przelać na konto organizatora :
Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju Edukacji Powiatu Ostrowskiego
Bank Spółdzielczy Raszków /O/ PRZYGODZICE Nr konta: 25 8430 0009 2003 0020 8406

0001
Przy braku wpłaty za stoisko do 06.04.2018 nie gwarantujemy miejsca na terenie wystawowym.
* organizator zapewnia dostęp do energii elektryczne w odległości do 30 m, maksymalny pobór na stoisko 1 kW
** organizator wystawia uproszczony rachunek /nie faktury VAT/
*** niepotrzebne skreślić

Rozkładanie stoisk w dniu targów tj. 22.04.2018r. od godz. 700 do godz. 800 lub w dniu 21.04.2018 w godz.
1700-2000 /od godz. 2000 w dniu 21.04.2018 teren objęty jest dozorem agencji ochrony mienia/
Biuro targów czynne w dniu targów od godz. 645 - 1600.
Targi otwarte dla zwiedzających i kupujących w niedzielę 22.04.2018 r. od 900-1700
( data i podpis osoby upoważnionej )
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Przepisy ogólne
Organizatorem Targów jest:
Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju Edukacji Powiatu Ostrowskiego
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach,
Współorganizatorami:
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Urząd Gminy w Przygodzicach.
Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Targach.
Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich Wystawców.
Warunki uczestnictwa
Podstawą uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w Targach do dnia 31.03.2018 roku i złożenie
opłaty z tytułu kosztów uczestnictwa zgodnie ze zgłoszeniem do dnia 06.04.2018 r.
Organizator zastrzega wybór stoisk gastronomicznych i tzw. punktów zabaw dla dzieci na zasadzie
wyłączności po uzgodnieniu osobistym z organizatorem.
Stoiska handlowe odzieżowe, zabawkarskie, galanteryjne i inne z tzw. handlu obwoźnego rozstawiane są
w wydzielonym sektorze.
Wystawca, który zgłosi chęć uczestnictwa w imprezie w dniu rozpoczęcia zobowiązany jest uiścić opłatę za
stoisko w wysokości 150% opłaty bazowej. Przyjęcie zgłoszenia uzależnione jest od wolnej powierzchni
wystawowej.
Anulowanie uczestnictwa
Rezygnacja wystawcy z udziału w Targach winna być dokonana w formie pisemnej (ew. e-mail) nie później niż na
dwa tygodnie przed rozpoczęciem targów. Złożenie pisemnej rezygnacji w tym terminie jest podstawą do zwrotu
całości wniesionej opłaty.
Jeśli decyzja o rezygnacji z udziału w targach zostanie podjęta w okresie od 13 dni do 2 dni przed rozpoczęciem
targów, organizator zwraca 50% dokonanej wpłaty.
Rezygnacja w dniu poprzedzającym rozpoczęcie targów oraz w dniu targów, zwalnia organizatora z dokonania
zwrotu wszelkich poniesionych opłat.
Lokalizacja
Wystawcy korzystać będą z niezadaszonych terenów wystawowych rozmieszczonych na terenie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach.
Wystawca w sprawach organizacyjnych może się kontaktować z Organizatorem w godzinach 7:30 – 15:00 od
poniedziałku do piątku telefonicznie (62) 733 61 31, kom. 728 936 786, fax (062) 733 61 32, lub osobiście
w sekretariacie szkoły.
Stoisko
Lokalizacja stoisk wynikać będzie z ogólnego planu rozdysponowania powierzchni wystawowej, zgodnie
z powierzchnią wynikającą z karty zgłoszenia, z uwzględnieniem warunków organizacyjno-technicznych Targów
w miarę możliwości zachowując lokalizację z roku 2017r. (decyduje kolejność zgłoszeń).
Warunkiem uczestnictwa w Targach jest wykupienie stoiska o minimalnej powierzchni 3m2. Minimalna głębokość
stoiska wynosi 3m.
Powierzchnię zajmowaną przez samochód ustawiony przy stoisku należy doliczyć do powierzchni ogólnej stoiska,
w przypadku nie ujęcia powierzchni zajmowanej przez samochód w ogólnej powierzchni stoiska, samochód
należy ustawić we wskazanym przez Organizatora miejscu. W przypadku stwierdzenia pozostawienia
samochodu w obrębie stoiska bez wniesienia opłaty Wystawca zobowiązany jest wnieść opłatę za pojazd
w wysokości 200% stawki bazowej.
Wyznaczona lokalizacja stoiska jest lokalizacją ostateczną i po potwierdzeniu przez Organizatora nie może ulec
zmianie.
Ekspozycja
O formie ekspozycji decyduje Wystawca.
Wystawca jest zobowiązany do przygotowania stoiska w dniu 22.04.2018 r. do godziny 800. Jeżeli wystawca nie
stawi się i nie przygotuje stoiska do godziny 800 Organizator zastrzega sobie prawo zagospodarowania terenu.
Organizator zabezpiecza ochronę terenów Targowych od dnia 21.04.2018 r. od godz. 2000 do dnia 22.04.2018r.
do godz. 2000
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Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania na terenach targowych wszelkich przepisów handlowych,
sanitarnych, bhp i p. poż., policyjnych i poleceń obsługi i ochrony Targów.
Za nadzór i ochronę stoiska w godzinach otwarcia imprezy odpowiedzialny jest Wystawca.
Targi będą ogólnodostępne w dniu 22.04.2018 r. w godzinach 900- 1700.
Podczas trwania Targów będzie przeprowadzony konkurs na najlepsze stoisko targowe oraz na najciekawszy
produkt Targów.
Wystawca jest zobowiązany do zapewnienia fachowej obsługi stoiska.
Reklama
Każdy Wystawca ma prawo do reklamowania swoich produktów lub usług na swoim stoisku pod warunkiem, że
nie zakłóca normalnego toku pracy innych Wystawców. Istnieje również możliwość reklamy poprzez system
nagłaśniający zainstalowany na targach po ustaleniach z organizatorem.
Reklamacje
Wszelkie reklamacje i uwagi Wystawca powinien zgłosić do Organizatorów Targów w formie pisemnej do
zakończenia Targów.
Postanowienia końcowe
Z chwilą podpisania i złożenia przez Wystawcę karty zgłoszeniowej następuje przyjęcie i stosowanie warunków
niniejszego regulaminu.
Wystawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty targowej przelewem na konto Organizatora lub w kasie biura
targowego w terminie wskazanym przez organizatora.
W sytuacji, gdyby impreza nie odbyła się z przyczyn niezależnych od Organizatora, ten ostatni nie jest
zobowiązany do wypłacenia odszkodowań.
Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania wewnętrznych przepisów Targów oraz podporządkowania się
decyzjom Organizatora i obsługi podczas trwania Targów. W przypadki niezastosowana się do przepisów lub
poleceń Organizatora wystawca może zostać zobowiązany do natychmiastowego opuszczenia terenów targowych
bez zwrotu opłaty.
Organizatorzy Targów

