SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW WYTWÓRNIA 2019
Integralna część REGULAMINU dla Uczestników targów organizowanych
przez Centrum Wystawienniczo – Kongresowe w Opolu
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Niniejszy Szczegółowy Regulamin (dalej „Regulamin”) obowiązuje uczestników wydarzenia pod nazwą Wytwórnia 2019 (dalej Targi) współorganizowanych
przez Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu (dalej CWK lub Organizator) ul. Wrocławska 158, 45-835 Opole tel. +48 77 446 16 80, fax 77 446
16 81, www.cwkopole.pl.
2) Uczestnicy Targów (dalej Wystawcy) są ponadto zobowiązani do przestrzegania: „REGULAMINU dla Uczestników targów organizowanych przez Centrum
Wystawienniczo – Kongresowe w Opolu” oraz „PRZEPISÓW TECHNICZNYCH, PRZECIWPOŻAROWYCH I BHP obowiązujących na terenach Centrum
Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu” dostępnych pod adresem www.cwkopole.pl
3) Osobą do kontaktu w sprawie imprezy jest Magdalena Kajzar, dane kontaktowe: tel. 77 541 79 93, 885 552 080, e-mail: magdalena.kajzar@cwkopole.pl.
2. DEFINICJE, TERMIN, MIEJSCE I ZAKRES TEMATYCZNY TARGÓW
1) Termin: 20.10.2019 r.
2) Miejsce: Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu (dalej CWK) ul. Wrocławska 158, 45-835 Opole.
3) Zakres tematyczny Targów został określony w załączniku nr 2 do Regulaminu.
4) Wystawca - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej będąca wytwórcą, producentem lub dystrybutorem Produktów, która prawidłowo i w terminie zgłosi swój udział w Wydarzeniu, uiści
stosowną opłatę i uzyska potwierdzenie Organizatora udziału w Wydarzeniu.
5) Produkt – należący do zakresu tematycznego Targów przedmiot, który cechuje unikalność i wykonanie w sposób nieprzemysłowy (ręczne wykonanie
większości prac związanych z jego przygotowaniem).
6) Targi - Wytwórnia. Targi opolskich manufaktur 2019.
7) Na Targach dozwolona jest sprzedaż produktów i towarów przez Wystawcę oraz prezentowanie cen przez Wystawcę.
3. UDZIAŁ W TARGACH
1) Warunkiem udostępnienia powierzchni wystawienniczej jest:
a) wysłanie podpisanego Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.wytwornia.cwkopole.pl
b) wpłata 100% należności wynikającej ze złożonego i potwierdzonego przez CWK Zgłoszenia.
2) Za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę akceptacji przez CWK Formularza Zgłoszeniowego.
3) Należność za najem powierzchni wystawienniczej w standardzie obejmuje:
a) udostępnienie powierzchni na okres Targów, montaż i demontaż stoiska,
b) Identyfikatory WYSTAWCA w ilości zadeklarowanej w Formularzu Zgłoszeniowym (do 5 sztuk),
c) otwarty dostęp do Internetu o prędkości do 512 kb/s,
d) możliwość rozpowszechniania materiałów promocyjnych w czasie trwania Targów na terenach targowych,
e) sprzątanie dostępnych części stoisk, ciągów komunikacyjnych,
f) ochronę obiektu.
4) Wysłanie zgłoszenia nie oznacza przyjęcia na listę wystawców. CWK może odmówić zawarcia umowy z powodu wyczerpania możliwości lokalizacyjnych,
bądź jeśli rodzaj proponowanych do prezentowania na Targach treści lub usług nie jest zgodny z zakresem tematycznym Targów lub narusza obowiązujące
prawo, dobre obyczaje lub może wpłynąć negatywnie na wizerunek CWK .
5) Potwierdzenie udziału w Targach nastąpi drogą mailową na adres wskazany przez Wystawcę w zgłoszeniu.
6) CWK oświadcza, iż nie jest dopuszczalne dzielenie jednego stoiska przez kilku Wystawców.
7) CWK, oświadcza, iż nie jest dopuszczalne podnajmowanie stoisk przez Wystawców osobom trzecim.
8) CWK oświadcza, iż w czasie Targów nie jest dopuszczalna możliwość sprzedaży i prezentacji przez Wystawcę towaru i usług nie będących przedmiotem
jego działalności, którą wskazał w formularzu zgłoszeniowym.
9) CWK nie bierze odpowiedzialności za towar i wyposażenie znajdujące się na stoisku Wystawcy, Każdy Wystawca jest zobowiązany do samodzielnego
zabezpieczenia swojego stoiska – CWK nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub kradzież rzeczy znajdujących się na stoisku.
10) Celem dotarcia do szerokiej grupy odbiorców, Wystawca ma obowiązek udostępnić informację o Targach na firmowych fan page’ach na Facebooku i
Instragramie, oraz dokonać na nich co najmniej trzech wpisów na temat swojego uczestnictwa w Targach przed ich rozpoczęciem. W przypadku posiadania
bazy, Wystawca zobowiązany jest do jednorazowego mailingu informującego o jego obecności na Targach, a także do dokonaniu wpisu na swojej stronie
www.
11) Wystawcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
w tym w szczególności uzyskania przed datą wydania powierzchni wystawienniczej zezwoleń lub koncesji w takim zakresie w jakim przepisy ustawy z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakładają na Wystawców Targów taki obowiązek.
4. PŁATNOŚCI
1) Z tytułu udziału w targach Wystawca zobowiązany jest do poniesienia opłaty zgodnie z Cennikiem zamieszczonym na stronie CWK
www.wytwornia.cwkopole.pl oraz w siedzibie CWK. Do ceny netto zamieszczonej w Formularzu Zgłoszeniowym będzie doliczony podatek VAT według
stawki VAT wprowadzonej przepisami prawa i obowiązującej w dniu podpisania Formularza.
2) Opłatę za udział w targach należy uiścić przelewem na rachunek bankowy CWK, prowadzony przez Bank Millenium o nr: 18 1160 2202 0000 0002 4143
5129 nie później niż 14 dni roboczych po zatwierdzeniu Formularza Zgłoszeniowego przez CWK. Sprzedawcą usługi wskazanym w fakturze
dokumentującej sprzedaż i zakup towarów i usług z tytułu umowy najmu jest Miasto Opole z siedzibą w Opolu Rynek –Ratusz, 45-015 Opole, NIP 754 300
99 77 a Wystawcą faktur jest Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu, ul. Wrocławska 158, Opole 45-835.
3) Wystawca zobowiązany jest do zapłaty 100% wartości należności z tytułu uczestnictwa w Targach w terminie do 18.10.2019 do godziny 12:00 - o
zachowaniu terminu decyduje data uznania rachunku bankowego CWK. Płatności dokonane po tym terminie będą rozpatrywane indywidualnie po
przedłożeniu potwierdzenia zapłaty.
4) Należności z tytułu uczestnictwa w Targach są ustalane na podstawie Cennika powierzchni wystawienniczej, wyposażenia i usług dodatkowych targów
WYTWÓRNIA 2019, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5) Ceny ustalane są w złotych polskich.
6) Wystawcy we własnym zakresie ponoszą koszty wszystkich prowizji i opłat bankowych (w tym zagranicznych banków pośredniczących), bez prawa do ich
odliczania od kwoty opłat należnych CWK.
7) W przypadku złożenia rezygnacji z udziału w Targach w terminie nie później niż 21 dni przed ich rozpoczęciem Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia
kary umownej w wysokości 10% łącznej wartości brutto zamówienia. Rezygnacja dla swej skuteczności musi zostać złożona w formie pisemnej a o dacie jej
złożenia decyduje data wpływu rezygnacji do siedziby CWK.
8) W przypadku złożenia rezygnacji w terminie krótszym niż 21 przed rozpoczęciem wydarzenia Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej w
wysokości 100% łącznej wartości brutto zamówienia Rezygnacja dla swej skuteczności musi zostać złożona w formie pisemnej a o dacie jej złożenia decyduje
data wpływu rezygnacji do siedziby CWK.
9) Zgłaszając udział w Targach Wystawca wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu i przesłanie faktury na adres poczty elektronicznej podany
przez Wystawcę w trakcie rejestracji.
10) CWK nie pobiera prowizji od przychodu Wystawców.

5. TERMINY I GODZINY OTWARCIA HALI I TERENÓW TARGOWYCH
1) CWK ustala następujące terminy i godziny otwarcia hali i terenów targowych w związku z Targami:
a) podczas montażu i aranżacji stoisk z zabudową własną:
20.10.2019 r. w godz. 8.00 - 10.00,
b) podczas demontażu stoisk po imprezie:
20.10.2019 r. w godz. 18.00 - 20.00,
21.10.2019 r. w godz. 8.00 - 16.00,
c) podczas trwania imprezy:
- dla Wystawców:
20.10.2019 r. w godz. 8.00 – 20.00,
- dla zwiedzających:
20.10.2019 r. w godz. 10.00 - 18.00.
2) W godzinach otwarcia Targów stoiska powinny być udostępnione dla zwiedzających. Okresowe zamknięcie stoiska w czasie Targów, jego wcześniejszy
demontaż lub wcześniejsze usuwanie eksponatów ze stoiska bez uprzedniej pisemnej zgody CWK jest niedopuszczalny. W przypadku rozpoczęcia
demontażu stoiska przed zamknięciem Targów CWK zastrzega sobie prawo do obciążenia Wystawcy dodatkową opłatą w wysokości 1.000 PLN + VAT.
3) Każdy Wystawca jest obowiązany potwierdzić swoją obecność na Targach na przedłożonym mu w tym celu formularzu – liście obecności.
4) Wystawca jest zobowiązany podporządkować się poleceniom przedstawicieli CWK w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa Wydarzenia w tym
także dotyczących poziomu hałasu emitowanego na terenie Targów.
6. ZASADY WSTĘPU I WJAZDU NA TERENY TARGOWE
1) IDENTYFIKATORY WYSTAWCA wydawane przez CWK uprawniają do wstępu na teren hali wystawienniczej w okresie montażu, aranżacji i demontażu.
2) IDENTYFIKATORY WYSTAWCA uprawniają do wstępu na teren hali wystawienniczej w dniach odbywania się targów w godzinach udostępnienia obiektu
dla wystawców.
3) Identyfikatory wydawane są w Biurze Organizacyjnym Targów. W Formularzach Zgłoszeniowych należy wskazać osobę, która będzie upoważniona do
odbioru identyfikatorów. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru identyfikatorów, osoba odbierająca identyfikatory zobowiązana jest do
wskazania danych osoby upoważnionej w imieniu Wystawcy do odbioru identyfikatorów.
4) Zasady odbioru:
- odbiór identyfikatorów oraz ich ilość należy potwierdzić podpisem,
- identyfikatory nie są wysyłane pocztą,
- identyfikatory są oznakowane logiem targów. Wystawca jest zobowiązany do wpisania imienia i nazwiska upoważnionych pracowników, którzy będą się
identyfikatorami posługiwać w odpowiednie pole na identyfikatorze,
- identyfikatorów nie wolno przekazywać osobom trzecim,
7. ODTWARZANIE UTWORÓW ARTYSTYCZNYCH
W przypadku podjęcia decyzji o publicznym wykonaniu albo odtwarzania utworów muzycznych, słowno-muzycznych lub innych artystycznych zobowiązuje
się Wystawcę do uzyskania we własnym zakresie zgody organizacji powołanych do zbiorowego zarządzania prawami twórców i do zapłaty na ich rzecz
stosownych opłat (tantiem). Wystawca powinien respektować obowiązujące w zakresie ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych przepisy prawa
wspólnotowego Unii Europejskiej i przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) „Szczegółowy Regulamin”, „REGULAMIN dla Uczestników targów organizowanych przez Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu” oraz „PRZEPISY
TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP obowiązujące na terenach Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu” dostępne są na stronie
www.cwkopole.pl lub na życzenie Wystawcy przesyłane drogą elektroniczną.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie
internetowej Organizatora.
3) CWK zastrzega sobie możliwość odwołania Targów. W takim przypadku CWK niezwłocznie poinformuje wszystkich Wystawców oraz zwraca otrzymane
wynagrodzenie. W takiej sytuacji Wystawcy nie przysługują wobec CWK inne roszczenia z wyjątkiem żądania zwrotu wpłaconego wynagrodzenia.
4) CWK może udokumentować przebieg Targów w formie zdjęć i filmów oraz wykorzystywać takie materiały do celów promocyjnych CWK.
5) Dane osobowe przekazywane CWK przez Wystawcę będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w zakresie powierzonym przez
Wystawcę, w celu należytej realizacji umowy najmu. Administratorem danych osobowych Wystawcy (w tym przekazanych przez Wystawcę danych
pracowników i współpracowników) w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), podanych przez niego w
związku z udziałem w Targach jest: Miasto Opole - Centrum Wystawienniczo- Kongresowe w Opolu z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 158, 45-835 Opole.
Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych umieszczone są na stronie https://cwkopole.pl/wp-content/uploads/2018/07/klauzula.pdf, a
Wystawca składając formularz zamówienia potwierdza fakt zapoznania się z tymi informacjami.
6) Szczegółowy Regulamin obowiązuje od dnia 24.09.2019r.
Załączniki:
1) Cennik powierzchni wystawienniczej, wyposażenia i usług dodatkowych targów WYTWÓRNIA 2019.
2) Zakres tematyczny targów WYTWÓRNIA 2019.
3) Formularz Zgłoszeniowy.

