Postanowienia Ogólne dla Wystawców
§1
Organizator: PTAK Warsaw Expo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Katowicka 62,
05-830 Nadarzyn
§2
Miejsce Targów: PTAK WARSAW EXPO, Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn
§3
Termin: 19 – 21. 10. 2018 roku
§4
Warunki uczestnictwa:
1. Podstawą udziału w imprezie jest dokonanie następujących czynności:
a) wypełniony i podpisany formularz Zgłoszenie Uczestnictwa do dnia 30.09.2018. Zgłoszeni
nadesłane po terminie będą rozpatrywane indywidualnie.
b) Dokonanie opłaty za udostępnienie powierzchni w terminie 14 dni od otrzymania faktury.
c) Dokonanie wpłaty kwoty, obejmującej dodatkowe usługi zamówione przez Wystawcę, musi być
wpłacona w terminie do 13.10.2018 roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Organizatora.
2. W razie zwłoki Wystawcy z zapłatą którejkolwiek części wynagrodzenia Organizatorowi
przysługiwać będą dodatkowo odsetki za zwłokę w wysokości wynikającej z art. 359§2 Kodeksu
cywilnego (odsetki ustawowe).
3. Brak wpłaty całości należności za udział w targach upoważnia Organizatora do odmówienia
Wystawcy udziału w Targach i pozbawia Wystawcę prawa do dochodzenia roszczeń z tego tytułu.
4. Warunkiem przekazania stoiska Wystawcy jest przedstawienie przez niego potwierdzenia
dokonania wpłaty pełnej kwoty za uczestnictwo w targach.
5. Do wszystkich cen netto zawartych w dokumentach zgłoszeniowych będzie doliczony podatek
VAT. Dla wystawców pochodzących spoza terenu Rzeczpospolitej Polskiej zastosowanie mają
przepisy o wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
6. W cenę powierzchni i stoiska wliczone są:
korzystanie przez Wystawcę z powierzchni wystawienniczej w okresie Targów
korzystanie ze wspólnie użytkowanej powierzchni
utrzymanie czystości przejść i korytarzy w hali
zabezpieczenie hali przez służby ochrony oraz zabezpieczenie p/poż.
reklamę i promocję Targów.
7. W ramach opłaty rejestracyjnej (400 PLN netto) wliczone są:
dwa gwarantowane miejsca na dedykowanym parkingu dla wystawców na wszystkie dni trwania
Targów
Karty Wystawcy dla obsługi stoiska (uprawniające do wejścia na Targi) – ilość uzależniona od
wielkości stoiska, jednak nie mniej niż 2 sztuki
Zaproszenia na targi dla klientów Wystawcy – ilość ustalana indywidualnie.

§5

Godziny otwarcia Targów:
Data

Dla wystawców
(godziny)

Dla odwiedzających
(godziny)

19 października 2018

08:00 – 18:00

10:00 – 18:00

20 października 2018

08:00 – 18:00

10:00 – 18:00

21 października 2018

08:00 – 18:00

10:00 – 17:00

§6
Uroczyste otwarcie Targów:
19.10.2017, godz. 12:00 Hala E, Scena Główna
§7
Montaż i aranżacja stoisk:
Data

Godziny

17 października 2018

08:00 – 22:00

18 października 2018

08:00 – 22:00

Data

Godziny

21 października 2018

17:00 – 22:00

22 października 2018

08:00 – 22:00

Demontaż:

§8
Spedycja i Usługi transportowe:
- NetLog – Pan Rafał Skrobutan tel. + 48 668 890 274, e-mail: rafal.skrobutan@netlog.org.pl
- C. Hartwing Gdynia S.A. – Pani Małgorzata Lewandowska tel. + 48 502 012 838, e-mail:
m.lewandowska@chg.pl
§9

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany pierwotnie przydzielonej powierzchni wystawienniczej,
określonej w potwierdzeniu zgłoszenia oraz zmiany numeracji powierzchni wystawienniczej. Z

powodu zmiany możliwości lokalizacyjnych Uczestnikowi Targów nie przysługuje prawo do
odszkodowania ze strony Ptak Warsaw Expo Sp. z o.o.
§10
Odbiór kart Wystawców możliwy jest w czasie montażu oraz w godzinach 8.00-12.00 pierwszego
dnia Targów w biurze wystawców.
Kontakt do dyrektora targów:
Renata Nowel Tel.: 507 664 389
e-mail: r.nowel@warsawexpo.eu

