NAZWA WYSTAWCY
(obowiązująca w programie Targów/ na fryzie)

DANE DO FAKTURY
FIRMA

ADRES

NIP

TELEFON

OSOBA DO KONTAKTU

E-MAIL

ZAMÓWIENIE DOTYCZĄCE STOISKA TARGOWEGO
RODZAJ
TYP POWIERZCHNI

(ZZ – Z ZABUDOWĄ
BZ – BEZ ZABUDOWY)

WYMIAR
STOISKA

KWOTA NETTO/ BRUTTO
(w tym 23 % VAT)

Powierzchnia w hali A (hala główna)

m

2

Powierzchnia w holu

m

2

Powierzchnia w hali B

m

2

Powierzchnia w plenerze przed halą

m

2

W cenie stoiska zawarto: zamieszczenie informacji o Wystawcy na stronie www.targiszczecin.pl – osobna zakładka „Katalog wystawców” oraz na fanpage’u
Targów DZIECKO Mama Tata, stolik, 2 krzesła, dostęp do zasilania elektrycznego (230 V), dostęp do bezprzewodowego Internetu, identyfikatory oraz karta
parkingowa dla Wystawców, promocja targów w mediach, możliwość sprzedaży produktów w trakcie trwania imprezy, ochrona + sprzątanie

WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Oświadczam, iż przyjmuję zobowiązania wobec Arena Szczecin Operator Sp. z o.o . wynikające
z niniejszego zgłoszenia-umowy za zamówioną powierzchnię w określonym terminie płatności.
2. Należność za udział w Targach DZIECKO Mama Tata zostanie wpłacona (zaznaczyć wybraną formę płatności)
□ w całości w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wystawienia faktury
□ w dwóch transzach (I transza – zadatek w wysokości 30% kwoty brutto w nieprzekraczalnym terminie 14
dni od daty wystawienia faktury, II transza – pozostałe 70 % kwoty brutto do dnia ………………………………
na poniższe konto bankowe Organizatora: mBank S.A. Nr rachunku: 42 1140 1010 0000 5488 4800 1001
3. Potwierdzam udział w Targach i akceptuję warunki określone w Regulaminie Targów DZIECKO Mama Tata

WYSTAWCA

ORGANIZATOR

Postanowienia ogólne oraz warunki uczestnictwa
UWAGA: zapotrzebowanie na prąd większe niż 2 kW należy uzgodnić z Organizatorem.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

Organizatorem Targów DZIECKO Mama Tata 2017 zwanych dalej Targami jest Arena Szczecin Operator
Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-245) przy ul. Władysława Szafera 3, 5, 7, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze
przedsiębiorców KRS pod nr 0000497588, NIP: 1182097128, REGON: 147094040
Targi odbędą się w dniu 9 i 10 września 2017 r. w godzinach 10.00 – 18.00 na Hali Azoty Arena
Warunkiem przystąpienia do udziału w Targach jest podpisanie przez Wystawcę wypełnionego formularza-umowy.
Po podpisaniu formularza-umowy Organizator jest upoważniony do wystawienia Faktury VAT dla Wystawcy
i przesłania jej na podany adres mailowy.
Wystawca uiści opłatę za stoisko zgodnie z wybraną formą płatności na stronie pierwszej powyższego FormularzaUmowy. Uiszczenie opłaty jest równoznaczne z rezerwacją zamówionej powierzchni wystawienniczej. Niewpłacenie
w/w kwot powoduje zerwanie niniejszej umowy i odsprzedanie zarezerwowanej powierzchni wystawienniczej stoiska.
W przypadku rezygnacji z udziału w Targach kwoty wpłacone nie podlegają zwrotowi.
W dniach 9-10.09. 2017 r., każdy Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku w godzinach otwarcia
Targów oraz posługiwania się przy wejściu i wyjściu z hali wystawowej identyfikatorem wydanym przez Organizatora.
Wystawca nie może wykonywać montażu i demontażu stoiska w godzinach trwania imprezy, pod rygorem zapłaty na
rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 5.000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy taki przypadek.
Organizator Targów wszystkim Wystawcom udzieli informacji dotyczących zasad przebywania na terenie Targów
przed ich otwarciem, w czasie ich trwania i po ich zamknięciu. Informacje te zostaną przekazane Wystawcom drogą
elektroniczną.
Podczas imprezy targowej istnieje zakaz umieszczania reklam/ banerów/ roll-upów poza wykupionym terenem
wystawienniczym. Umieszczenie materiałów reklamowych poza wyznaczony teren bez zgody Organizatora będzie
dodatkowo płatne. Wystawca nie będzie podejmował prób wnoszenia oraz kolportowania ulotek, ani innych
materiałów reklamowych firm, nie mających podpisanej odpowiedniej umowy z Organizatorem, pod rygorem zapłaty
na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 5.000,-zł
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz straty, kradzieże lub szkody
w imieniu Wystawców i gości, powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatora.
Każdy Wystawca może zabezpieczyć na własny koszt eksponaty, urządzenia i sprzęt przed szkodami i ubytkami.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub przeoczenia dotyczące danych teleadresowych i treści wpisu
do folderu w materiałach informacyjnych i reklamowych, sporządzonych i przysłanych przez Wystawcę.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone i rozpowszechnione oraz za sprzedawane produkty
w trakcie Targów przez Wystawcę.
Organizator zapewnia ochronę hali widowiskowo-sportowej w czasie trwania targów. Organizator nie odpowiada
za szkody spowodowane przez zwiedzających podczas imprezy, np. kradzież wyposażenia stoiska.
W miejscu odbywania się Targów obowiązuje zakaz: palenia tytoniu i używania ognia, wnoszenia na tereny targowe
substancji chemicznych i pożarowo niebezpiecznych, zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych
oraz tarasowanie przejść i wyjść ewakuacyjnych.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, w przypadku niezadawalającego zainteresowania imprezą przez
potencjalnych wystawców. W powyższej sytuacji Wystawca otrzyma zwrot wpłaconego czynszu na rzecz Organizatora.

