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REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW
TARGI ZERO WASTE 2019 POZNAŃ
- sposób na oszczędny i ekologiczny styl życia -

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą Wystawców prezentujących swoje produkty podczas
“TARGÓW ZERO WASTE 2019 Poznań – sposób na oszczędny i ekologiczny styl życia”, zwanych
w dalszej części Regulaminu „Targami”, organizowanych przez Fundację alter eko, z siedzibą
w Warszawie (00-643) przy ul. Nowowiejskiej 1/3 lok.24 oraz LITTLE INFINITY VIRGINIE LITTLE
z siedzibą w Warszawie (02-519) przy ulicy Rakowieckiej 29/28 w dalszej części Regulaminu zwani
„Organizatorami”.
2. Targi odbędą się 11 i 12 października 2019r. (piątek w godz. 9.00 – 18.00 i sobota w godz. 11.00 –
18.00), na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (ul. Głogowska 18, 60-734 Poznań, Hala
nr 1 MTP3)
3. Podczas Targów winna być prezentowana oferta zgodna z zakresem tematycznym Targów,
ustalona wcześniej pisemnie z Organizatorami.
4. Targi organizowane są zgodnie z zasadami Zero Waste. Wystawcy zobowiązani są do
przestrzegania tych zasad, a w szczególności: wytwarzanie minimalnej ilości odpadów oraz ich
segregowanie przed wyrzuceniem, niedozwolone jest dystrybuowanie materiałów promocyjnych
w formie drukowanej, tj. ulotek, plakatów itp.
§ 2 Warunki uczestnictwa
1. Wystawca zgłasza się do udziału w Targach poprzez wypełnienie i przesłanie zgłoszenia przez
formularz online dostępny na stronie www.targi-zerowaste.pl Przesłanie zgłoszenia jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Wystawca nabywa prawa do udziału w Targach po uzyskaniu elektronicznego potwierdzenia przez
Organizatorów oraz uiszczeniu opłaty uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury.
3. Termin zgłoszenia udziału w Targach upływa dnia 23 września 2019 r. Ilość miejsc jest ograniczona
i o wyborze Wystawców decyduje kolejność zgłoszeń.

6. W przypadku odwołania Targów kwota zapłacona przez Wystawcę zostanie zwrócona na konto.
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5. Po otrzymaniu faktury od Organizatorów, Wystawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni uiścić
opłatę uczestnictwa. Niedotrzymanie terminu wpłaty zadatku oznacza rezygnację z udziału
w Targach.
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4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny
w szczególności kiedy limit dostępnych stanowisk wystawienniczych zostanie wyczerpany.
O odmowie przyjęcia zgłoszenia Organizatorzy powiadomią Wystawcę niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

7. Organizator ma prawo nie dopuścić Wystawcy do udziału w Targach, gdy nie uiści w terminie opłat
za udział w Targach oraz usunąć go z terenu Targów gdy dopuszcza się naruszenia postanowień
niniejszego Regulaminu. Niedopuszczenie lub usunięcie z powyższych przyczyn Wystawcy z udziału
w Targach, nie zwalnia Wystawcy od uiszczenia wszystkich opłat za usługi zamówione.
8. Wystawca bierze udział w Targach w imieniu własnym i nie jest uprawniony do podnajmowania lub
oddawania do bezpłatnego użytkowania całości lub części powierzchni wystawienniczej.
§ 3 Przepisy porządkowe i organizacyjne
1. Targi odbywają się w dniu 11 i 12 października 2019 roku w piątek w godzinach 9.00 – 18.00,
w sobotę w godzinach 11.00-18.00. Wystawcy zobowiązani są do przygotowania stoiska przed
rozpoczęciem Targów: od godz. 7:00 do godz. 8:30 w piątek i od godz.8.00 do 10.30 w sobotę oraz
uprzątnięcia stoiska po zakończeniu Targów: od godz. 18:00 do godz. 20:00.
2. Obsługę Wystawców Targów zapewniają Organizatorzy w Biurze Targów.
3. Teren Wystawienniczy podzielony jest na trzy strefy – Strefa Wystawców, Strefa Warsztatów
i Strefa Wykładów.
4. Organizatorzy przydzielają stoisko wystawowe, biorąc pod uwagę zgłoszone zapotrzebowanie
i kolejność zgłoszeń, ponadto - w miarę możliwości - szczególne potrzeby Wystawcy. Organizatorzy
do 30 września 2019 roku powiadamiają Wystawcę o układzie powierzchni wystawienniczej (stoły,
krzesła) oraz lokalizacji.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian organizacyjnych co do wyposażenia i lokalizacji na
zamawianym stoisku, jeśli zaistnieje taka konieczność, a Wystawca zostanie o powyższej zmianie
poinformowany. Wystawcy nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony
Organizatora.
6. Opłata za najem powierzchni w obiekcie wystawienniczym jest zróżnicowana i zostaje
indywidualnie ustalona z Organizatorami.
7. Inne, poza standardowym wyposażeniem, należy wcześniej uzgodnić z Organizatorami.
8. Możliwość zagospodarowania stoiska wystawowego przewidziana jest w piątek (11 października
2019) od godz. 7:00 do godz. 8:30 i od godz.8.00 do 10.30 w sobotę (12 października) , natomiast
złożenie stoiska po godz. 18.00.
9. Wystawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na stoisku we własnym zakresie.
Organizatorzy zobowiązani są do utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych oraz zapewniają
możliwość korzystania z węzłów sanitarnych.
10. Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt wystawianych produktów,
urządzeń i sprzętu przed ewentualnymi szkodami.
11. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych w czasie
trwania Targów.
13. Wystawca może prowadzić działalność handlową wystawianych towarów.
§ 4 Reklama i promocja
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2. Zgodnie z zasadami ZERO WASTE niedozwolone jest dystrybuowanie materiałów reklamowych
i promocyjnych w formie drukowanej (np. ulotki) oraz pakowanie sprzedanych artykułów w torebki
foliowe.
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1. Wystawca ma prawo do reklamowania i prezentowania swoich produktów lub usług nieodpłatnie
na terenie własnego stoiska, w sposób niepowodujący uciążliwości dla innych Wystawców
i zwiedzających.

3. Zgodnie z zasadami ZERO WASTE, niedozwolone jest rozdawanie bezpłatnych gadżetów
i upominków zwiedzającym. Wyjątek od tej zasady stanowią sytuacje, w których zwiedzający
w widoczny sposób zaangażuje się w działania wystawcy, np. poprzez: zakup produktu/skorzystanie
z usługi Wystawcy, przyniesienie odpadów, które mogą zostać powtórnie wykorzystane, zostawienie
danych osobowych, zapisanie się do firmowego newslettera, polubienie firmowego fanpage’a.
4. Lista bezpłatnych gadżetów/upominków musi być skonsultowana z Organizatorami.
Gadżety/upominki powinny być zgodne z zasadami ZERO WASTE (m.in. trwałe, wielokrotnego użytku,
nieopakowane, najlepiej wykonane z innego materiału niż plastik/styropian). Organizator ma prawo
odmówić rozdawania wybranych gadżetów/upominków, po stwierdzeniu iż nie spełniają założeń idei
ZERO WASTE.
5. Wystawca wyraża zgodę na fotografowanie wystawianych przez siebie produktów oraz
wykorzystywanie tych zdjęć w materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych
Organizatorów, a także stron i publikacji patronów, patronów medialnych i sponsorów Targów
§ 5 Odpowiedzialność Uczestników Targów oraz zabezpieczenie powierzchni wystawienniczych
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców spowodowane przez
osoby trzecie lub powstałe z winy Wystawcy. W godzinach otwarcia (od godz. 9:00 do godz. 19:00)
Targów Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko produktów, sprzętu
i urządzeń, oraz innych rzeczy wniesionych na stoisko przed ewentualnymi szkodami.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki osób i następstwa nieszczęśliwych
wypadków, przed, po i w trakcie trwania Targów.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców powstałe na skutek
działania siły wyższej.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia produktów powstałe w wyniku
przerwy w dostawie energii elektrycznej, zasilania wodnego, ekstremalnych warunków
atmosferycznych itp.
5. Organizatorzy informują o możliwości ubezpieczenia przez Wystawców mienia znajdującego się na
Targach oraz ubezpieczenia Wystawcy od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z uczestnictwa
w targach.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku ewentualnej kradzieży produktów
i wyposażenia znajdującego się na stoisku w dniu Targów.
6. Wystawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez jego pracowników i inne osoby
z nim współpracujące.
7.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za awarie zaistniałą w obrębie instalacji elektrycznej
stoisk wystawienniczych Wystawców (za skrzynką rozdzielczą Wystawcy). W przypadku w/w awarii,
Organizatorzy na koszt Wystawcy zobowiązuje się do usunięcia awarii.
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania Wystawców wymagające uzyskania zgód
i licencji od organizacji zbiorowego zarządzania ani za ochronę znaków towarowych, patentów,
certyfikatów prezentowanych na Targach produktów.
9. Organizatorzy nie odpowiadają za zmianę terminu organizacji Targów, ich odwołanie lub
przerwanie oraz zmiany warunków organizacyjnych lub finansowych, spowodowanych działaniem siły
wyższej lub zarządzeniem władz państwowych lub samorządowych.
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1. Wystawca ma prawo do zgłaszania reklamacji związanych z obsługą Targów przez Organizatorów.
Reklamacje należy składać u Organizatorów w formie pisemnej pod rygorem jej odrzucenia,
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§ 6 Reklamacje

niezwłocznie po zaistnieniu podstaw do niej, tak aby umożliwić Organizatorom ustosunkowanie się
do niej. Zgłoszenia można dokonać najpóźniej do godziny 18.00, dnia 12 października 2019r.
2. Nie będą rozpatrzone reklamacje złożone po upływie wyżej określonego terminu, jak też
reklamacje złożone w terminie uniemożliwiającym stwierdzenie przez Organizatorów ich zasadności.
3. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty ich
doręczenia Organizatorom. Organizatorzy powiadomią Wystawcę na piśmie o sposobie załatwienia
reklamacji.
§ 7 Rezygnacja Wystawcy z udziału w Targach
1. Rezygnacja Wystawcy z udziału w Targach lub zamówionych usług, winna być dokonana w formie
pisemnej i następuje z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji Organizatorom.
2. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach Wystawcy przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa,
jeśli rezygnacja zostanie dostarczona drogą elektroniczną do dnia 30 września 2019r. Po tym terminie
Wystawcy nie przysługuje zwrot kosztów.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. W przypadku, gdy Targi nie odbędą się z przyczyn, za które odpowiedzialność ponoszą
Organizatorzy, Organizatorzy niezwłocznie zwrócą kwoty wpłacone przez Wystawców na wskazane
przez nich konta bankowe.
2. W przypadku, gdy Targi nie odbędą się z przyczyn, za które Organizatorzy odpowiedzialności nie
ponoszą (w szczególności siła wyższa), kwoty wpłacone przez Wystawców zostaną zwrócone, po
potrąceniu kosztów poniesionych przez Organizatorów, w związku z organizacją Targów. Kosztami,
o których mowa w zdaniu powyżej, są: wynajem i przygotowanie przestrzeni wystawienniczej,
wynajęcie, transport i instalacja stoisk, niezbędne płatne pozwolenia i dokumentacje. Organizatorzy
obciążą każdego Wystawcę proporcjonalnie do wartości zamówionych przez każdego z Wystawców
usług związanych z uczestnictwem w Targach.
3. W przypadku, gdy Organizatorzy zmuszeni są skrócić, przełożyć termin lub częściowo zamknąć
Targi w trakcie ich trwania w związku zaistnieniem siły wyższej, Wystawcom nie przysługuje
roszczenie o zwrot wpłaconych przez nich kwot.
4. W przypadkach określonych w ust. od 1 do 3 powyżej, Wystawcy nie mają prawa do żądania od
Organizatora odszkodowania.
5. Doręczenia pism związanych z udziałem w Targach pomiędzy Stronami odbywać się będą na adres
e-mail: kontakt@targi-zerowaste.pl
6. Wystawca, zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania
przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Wystawcą
a Organizatorami.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
powszechnie obowiązującego prawa polskiego w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Wszelkie ewentualne spory wynikłe pomiędzy Organizatorami, a Wystawcą będą rozpatrywane
przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatorów.
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9. Do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst niniejszego
Regulaminu w języku polskim. Prawem właściwym przy interpretacji niniejszego Regulaminu jest
prawo polskie.

