Wystawa Akwaryści – Akwarystom
25-26.03.2017

www.swietokrzyskapolana.pl
tel. 41 260-50-60

Organizator:
Kompleks Świętokrzyska Polana
Chrusty, ul. Laskowa 95
26-050 Zagnańsk

Zgłoszenia:
e-mail: a.domagala@swietokrzyskapolana.pl
tel. 793 200 622

__________________________________________________________________________________
WARUNKI UCZESTNICTWA

ZGŁOSZENIE
1.

2.

Zgłoszenia uczestnictwa w Wystawie przyjmowane są
pod warunkiem złożenia wypełnionego formularza
zgłoszeniowego, podpisanego przez osobę upoważnioną
do
reprezentowania
uczestnika.
Przesłanie
wypełnionego formularza jest równoznaczne z
akceptacją wszystkich treści zawartych w Zgłoszeniu
udziału, Warunkach uczestnictwa i Postanowieniach
szczegółowych.
Firmy o charakterze handlowym wypełniają formularz
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU – STOISKO HANDLOWE.
Działacze Stowarzyszeń, Towarzystw akwarystycznych,
akwaryści-amatorzy oraz wszystkie osoby prezentujące
swoje osiągnięcia w hodowli akwarystycznej wypełniają
formularz ZGŁOSZENIE UDZIAŁU – AKWARYSTA.
Zgłoszenia należy przesłać jako skan mailem na adres:
a.domagala@swietokrzyskapolana.pl, lub pocztą na
adres: Kompleks Świętokrzyska Polana, Chrusty, ul.
Laskowa 95, 26-050 Zagnańsk

wystawieniem faktury zgodnie z istniejącymi przepisami.
W przypadku dokonania opłat po dniu 19.03.2017 r.
należy
mieć
przy
sobie
dowód
wpłaty.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
1.

2.

3.

STOISKO, USŁUGI I WARUNKI PŁATNOŚCI
1.
2.

3.

Cena stoiska handlowego zawarta jest w odpowiednim
formularzu Zgłoszenie udziału.
Cena stoiska zawiera:
- przygotowanie powierzchni bez zabudowy
i udostępnienie do użytku na czas montażu stoiska w
dniu 24.03.2017 r., trwania Wystawy w dniach 2526.03.2017 oraz demontażu stoiska do dnia
27.03.2017 r.
- sprzątanie stoiska podczas Wystawy
- obsługa i sprzątanie toalet oraz koszty zużycia wody
- całodobowa pomoc techniczna
- 2 krzesła, stolik, styropian pod akwaria
- ogrzewanie/wentylacja/oświetlenie ogólne przestrzeni
wystawowej
Dodatkowe elementy wyposażenia i usługi zawiera
formularz Zgłoszenie udziału.
Po otrzymaniu Zgłoszenia udziału Organizator wystawi
dokument pro forma na całość zobowiązania
wynikającego z podpisanego Zgłoszenia. Podmiot
dokonujący
zgłoszenia
jest
zobowiązany
do
uregulowania wszystkich należności z tytułu
uczestnictwa w Wystawie, wynikających z Formularza
zgłoszeniowego do dnia 19.03.2017. Dokonanie opłat
zostanie potwierdzone przez Organizatora

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.03.2017 r. Po tym
terminie zgłoszenia będą przyjmowane w miarę
dostępności powierzchni wystawienniczej.
Godziny otwarcia Wystawy:
24.03.2017 – instalacja stoisk w godzinach 9.00 –
19.00
25.03.2017 – dla Wystawców w godzinach 8.00 –
19.00, dla Zwiedzających w godzinach 9.00 – 18.00
26.03.2017 – dla Wystawców w godzinach 8.00 –
19.00, dla Zwiedzających w godzinach 9.00 – 16.00
Rejestracja
Wystawców
(wydawanie
identyfikatorów, sprawdzanie wpłat, sprawy
organizacyjne) odbywa się w Biurze Wystawców w
budynku Lipowego Dworu, przy wejściu głównym,
w dniu 24.03 w godzinach 9.00 – 17.00 i w dniu
25.03 w godzinach 8.00 – 11.00.
Sprzątanie stoiska w czasie trwania Wystawy
odbywa się codziennie po jej
zakończeniu.
Obejmuje opróżnienie koszy na śmieci, odkurzenie
i zmycie podłóg. Nie obejmuje czyszczenia
eksponatów, mycia naczyń Wystawców.
Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia
swojego mienia pozostawionego na stoisku we
własnym zakresie.
Do wstępu na tereny Wystawy upoważniają
Wystawców identyfikatory przypięte w widocznym
miejscu.
Na każde 6 m2 stoiska przysługują 3 identyfikatory.
Dodatkowe identyfikatory ponad powyższy limit
można dokupić w Biurze Wystawców w cenie 5
zł/szt.
Montażu i demontażu elementów własnych stoiska
dokonuje Wystawca.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy
pozostawione na stoisku.
Wystawca ponosi koszty uszkodzenia mienia
Organizatora wynikłe na skutek nieuwagi lub
zaniedbania ze strony Wystawcy.

