„TCZEWSKIE TARGI LUDZI ZŁOTEGO WIEKU”
REGULAMIN
I. Postanowienia ogólne:
1. Tczewskie Targi Ludzi Złotego Wieku zwane dalej Targami organizowane są przez Zarząd Miejski
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Tczewie dnia 30 września 2011 roku w godz. 13.00-17.00 w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.
2. Udział w Targach jest bezpłatny.
3. W Targach mogą uczestniczyd podmioty gospodarcze, osoby prawne, organizacje i osoby fizyczne
zwane wystawcami, których oferta obejmuje szeroko rozumianą propozycję towarów i usług dla osób
starszych.
II. Zasady uczestnictwa:
1. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie
e-mailem na adres: sekretariat@mops.tczew.pl, faxem nr 58 532 60 03 do dnia 16 września 2011r
lub osobiście w siedzibie Ośrodka przy ul. Armii Krajowej 39 w Tczewie.
2. Ze względu na ograniczoną powierzchnię wystawienniczą, organizator zastrzega sobie
prawo do wyboru wystawcy.
3.Organizator
przydziela
wystawcy
nieodpłatnie
powierzchnię
wystawienniczą
o powierzchni 2 lub 3 m2, zastrzegając sobie prawo określenia wielkości powierzchni wystawienniczej
oraz wyposażenia ze względów organizacyjnych i technicznych.
III. Postanowienia szczegółowe:
1. Rejestracja wystawców rozpocznie się w dniu Targów o godzinie 10.00 w punkcie informacyjnym
na terenie obiektu wystawienniczego. Po rejestracji możliwe będzie wejście na halę
i zagospodarowanie przydzielonej powierzchni wystawienniczej.
2. Po zakooczeniu Targów wystawca zobowiązany jest przywrócid zajmowaną powierzchnię do stanu
poprzedniego, chyba że inaczej ustali to z organizatorem.
3. Ekspozycja nie może stwarzad zagrożenia bezpieczeostwa dla zwiedzających i uczestników Targów
oraz naruszad w sposób trwały struktury urządzeo wystawienniczych. Za bezpieczeostwo osób
z obsługi i zwiedzających znajdujących się na stoisku odpowiada wystawca.
4. Za szkody powstałe z winy wystawcy odpowiada on sam.
5. Stoisko powinno byd urządzone i przygotowane do ekspozycji najpóźniej na 15 minut przed
rozpoczęciem Targów. Brak zagospodarowania wyznaczonego stoiska po tym czasie będzie
traktowane jako rezygnacja z udziału w Targach, a miejsce może zostad przydzielone innemu
wystawcy.
6. Targi mają wyłącznie charakter ekspozycji i zabrania się prowadzenia działalności handlowej.
7. Biuro Organizacyjne Targów:
ul. Armii Krajowej 39, 83-110 Tczew; tel. 58 777-00-20 w. 57; fax 58 532 60 03
e-mail: sekretariat@mops.tczew.pl
8. Likwidacja stoiska i wywóz eksponatów powinien byd zakooczony do godziny 18.00 w dniu Targów.
9. Zabrania się zajmowania powierzchni samowolnie, prowadzenia akcji reklamowej
poza przydzielonym stoiskiem, reklamowania i eksponowania firm trzecich, zakłócania prezentacji
innych wystawców oraz zastawiania ciągów komunikacyjnych.
10. Wystawca ma prawo zrezygnowad z udziału w Targach pod warunkiem zawiadomienia
organizatora nie później niż 5 dni przed terminem Targów.
IV. Postanowienia końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych do odwołania, skrócenia, przełożenia lub częściowego zamknięcia Targów.
2. Wszelkie reklamacje wystawca zgłasza pisemnie w czasie trwania Targów.
3. Warunkiem uczestnictwa jest przestrzeganie niniejszego regulaminu.

