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Regulamin Targów
1. Postanowienia ogólne

1. Międzynarodowe Targi Szkła i Ceramiki, Art. do Wyposażenia Kuchni i Wystroju
Wnętrz VITREL – WIOSNA 2020, zwane dalej Targami odbędą się w MCC Mazurkas
Conference Centre & Hotel; ul. Poznańska 177, 05-850 Ożarów Maz., w dniach: 12–15
maja 2020 – dla wystawców i 13–14 maja 2020 – dla zwiedzających.

2. Organizatorem targów jest firma VITREL Targi, Wydawnictwa, Reklama 
z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 341/3; 03-822 Warszawa; 
vitrel@vitrel.com.pl; www.vitrel.com.pl/targi, zwana dalej Organizatorem.

2. Zgłoszenie udziału
1. Zgłoszenie Udziału następuje wyłącznie na załączonym formularzu, zgodnie z za-

wartymi w nim warunkami uczestnictwa, które zostają tym samym przyjęte przez
Wystawcę i stanowią treść umowy między Organizatorem, a Wystawcą. 

2. Zgłoszenie Udziału po kompletnym wypełnieniu i podpisaniu przez osoby prawnie
upoważnione do reprezentowania Wystawcy należy przekazać organizatorowi
w terminie do dnia 30 stycznia 2020. Dopuszcza się możliwość przesłania wypeł-
nionego Zgłoszenia Udziału faxem lub zeskanowanego e-mailem, będącym dla or-
ganizatora dokumentem prawnie wiążącym.

3. Potwierdzenie udziału
1. Przesłanie Zgłoszenia Udziału oznacza przyjęcie przez Uczestnika oferty przedsta-

wionej przez Organizatora, zapoznanie się z Regulaminem i jest wiążące dla obu
stron.

2. O przyjęciu Wystawcy decyduje Organizator. Organizator w terminie 14 dni od otrzy-
mania Zgłoszenia Udziału może odstąpić od umowy przyjęcia firmy na targi (poda-
nie przyczyny nie jest wymagane). Firmy takie nie mogą wnosić z tego tytułu żadnych
roszczeń, ani występować na drogę sądową.

4. Przydział stoisk
1. Organizator jest upoważniony do przydziału Wystawcy stoiska, przy czym dopaso-

wuje jego kształt i wielkość do istniejących warunków otoczenia. Przydział stoiska jest
dla Wystawcy wiążący. Jeśli będą tego wymagały okoliczności, Organizator nawet po
zawarciu umowy, może odstąpić od przydzielonego miejsca, przydzielić miejsce gdzie
indziej lub nieznacznie zmienić powierzchnię przydzielonego stoiska.

2. Wystawca może ustosunkować się do wskazanej lokalizacji stoiska w terminie 10 dni.
Jeżeli Wystawca nie zajmie stoiska w dniu 12 maja, może ono zostać rozdyspono-
wane według uznania Organizatora, a Wystawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo
do żadnych roszczeń.

5. Odstąpienie od umowy
1. Wystawca ma prawo do dnia 1 marca 2020 wycofać swoje zgłoszenie udziału, nie

ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów.
2. Wycofanie Zgłoszenia Udziału po 1 marca 2020 do dnia 1 kwietnia 2020 powoduje

obowiązek zapłaty 50% wartości zamówionego stoiska, a po 1 kwietnia 2020 –
całej kwoty wynikającej z zamówionego stoiska.

3. Wymagana jest forma pisemna anulowania udziału (faxem lub listem) podpisana
przez osobę upoważnioną.

6. Opłaty
1. Cena podstawowego stoiska – pojedynczego modułu – ca 5 m² wynosi: 1.850,00 zł

+ 23% VAT –dla firm zamawiających zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu przez
Organizatora lub 2.700,00 zł + 23% VAT – dla firm zamawiających u Organizatora
samo stoisko.

2. W cenę stoiska wchodzi: wynajęcie powierzchni wystawienniczej, projekt stoiska,
zabudowa w systemie octanorma biała (ściany lakierowane, 2,5 m² podestów, 6 pó łek,
2 punkty świetlne, plansza z nazwą firmy i numerem stoiska, stolik + 4 krzesła).
Stoiska większe są wielokrotnością wyposażenia i ceny pojedynczego modułu. Przy
zamówieniu stoiska 3-modułowego i większych wykonujemy indywidualny projekt
stoiska.

3. Rezygnacja z któregokolwiek z powyższych elementów zabudowy nie stanowi pod-
stawy do obniżenia ceny. Wszystkie dodatkowe usługi związane z urządzeniem i wy-
posażeniem stoiska (logo, zmiana kolorystyki, dodatkowe oświetlenie) powinny być
zamówione u Organizatora w formie pisemnej i podlegają dodatkowej opłacie (cen-
nik – Dodatkowe wyposażenie).

7. Warunki płatności
1. Po otrzymaniu od Wystawcy Zgłoszenia Udziału, Organizator wysyła Potwierdzenie

Udziału, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy między Wystawcą, a Organiza-
torem.

2. Nie później niż 01 kwietnia 2020 organizator wystawi fakturę główną, która obej-
muje koszty zamówionych przez Wystawcę: stoiska, dodatkowego wyposażenia, za-
kwaterowania i wyżywienia, z terminem płatności do 15 kwietnia 2020.

3. Dokonanie płatności w terminie podanym na fakturze jest warunkiem uczestnictwa
w targach. Jakiekolwiek reklamacje nie zwalniają Wystawcy od terminowej płatności.

8. Budowa stoisk
1. Zabudowę stoisk na targach wykonuje wyłącznie Organizator w systemie Octanorma.

Z uwagi na obiekty, w których odbywają się targi nie dopuszcza się zabudowy
stoisk w innym systemie, ani budowy stoisk przez wystawcę we własnym zakresie.
Standardowa wysokość zabudowy stoiska mierzona od posadzki wynosi 2,5 m.
Dopuszcza się aranżację stoiska własnymi meblami wystawcy.

2. Wystawianie mebli i eksponatów poza wyznaczony obrys stoiska (na ciągi komuni-
kacyjne) jest zabronione.

3. Ustawianie dodatkowych elementów (reklam, posterów, banerów), wymaga zgody
Organizatora.

4. Nie wolno demontować poszczególnych elementów i zmieniać konstrukcji stoiska
bez zgody Organizatora.

9. Warunki techniczne i spedycja
1. Wystawca jest zobowiązany dostarczyć eksponaty na teren targów w dniu 12 maja

2020 w godzinach 14.00 –22.00 oraz zabrać z terenu targów w dniu 14 maja 2020
w godzinach 16.00 – 22.00. Rozpoczęcie pakowania eksponatów i likwidacji stoisk
przed oficjalnym zakończeniem targów jest niedozwolone i będzie podlegać karze
500,00 zł + VAT.

2. Wszelkie czynności związane z transportem, pakowaniem, etalażem eksponatów na
stoisku i likwidacją eksponatów ze stoisk są wykonywane przez Wystawcę na jego
koszt i odpowiedzialność.

3. W przypadku nie opróżnienia stoiska w podanym przez Organizatora terminie, Or-
ganizatorowi przysługuje prawo przemieszczenia w inne miejsce pozostawionych
towarów i eksponatów na koszt i ryzyko Wystawcy.

4. Mocowanie eksponatów lub elementów dekoracyjnych do ścian powinno być wy-
konane w sposób nie powodujący jakichkolwiek uszkodzeń oraz wcześniej zgło-
szone Organizatorowi.

5. Nie wolno podłączać do przyłączy EE stoiska, wcześniej nie zgłoszonych Organiza-
torowi, eksponatów lub sprzętu i urządzeń agd. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu lub niesprawne
działania jakichkolwiek mediów, usług lub urządzeń, jeżeli są one spowodowane
przyczynami leżącymi poza kontrolą Organizatora. Jakiekolwiek przerwy w usługach,
z tego tytułu nie będą uznawane przez Organizatora za zakłócanie praw wystawcy.

10. Katalog wystawców
1. Organizator wydaje z okazji targów katalog wystawców, do którego wpis standardo -

wy zawierający nazwę firmy, adres, opis działalności firmy do 200 znaków i numer sto-
iska jest obowiązkowy i bezpłatny. Wystawca odpowiedzialny jest za treść wpisu, przy
czym ewentualne szkody i roszczenia z tego tytułu nie mogą obciążać Organizatora.

2. Za dodatkową opłatą Wystawca może umieścić w katalogu logo przy wpisie (100,00 zł +
VAT) lub kolorową reklamę (cała strona – 500,00 zł + VAT; pół strony – 300,00 zł + VAT).

11. Ubezpieczenie targów i wyłączenie odpowiedzialności
Organizator nie ma obowiązku opieki nad eksponatami wystawienniczymi i urzą-
dzeniami na stoisku. Wyłączona jest odpowiedzialność organizatora za ich utratę,
uszkodzenia lub zniszczenie, w tym również spowodowane przez zwiedzających 
i personel targowy. Wystawca ma obowiązek ubezpieczenia wystawianych przed-
miotów i eksponatów i ponosi związane z tym koszty. Organizator nie ponosi od-
powiedzialności za szkody powstałe w wyniku: pożaru, włamania, kradzieży, zalania,
zdarzeń transportowych na/z targów. Wystawca powinien ubezpieczyć się od ryzyka
takich zdarzeń na własny koszt. Wystawca odpowiada za szkody wyrządzone Or-
ganizatorowi i osobom trzecim, jak również za ewentualne uszkodzenia obiektu wy-
stawienniczego, stoiska i jego wyposażenia, instalacji, spowodowane przez Wy-
stawcę oraz każdą osobę bezpośrednio lub pośrednio zatrudnioną przez Wystawcę.

12. Ochrona i sprzątanie
1. W czasie ustawiania i likwidacji eksponatów oraz w czasie trwania targów obsługa

i nadzór stoiska należą do obowiązków Wystawcy. Organizator odpowiada za ogólną
ochronę pomieszczeń targowych i jest upoważniony do podejmowania wszelkich
środków kontrolnych do zapewnienia ich bezpieczeństwa. Ogólna ochrona Organi-
zatora nie oznacza jego odpowiedzialności za szkody rzeczowe i osobowe powstałe
podczas trwania targów.

2. Organizator zapewnia sprzątanie terenów targowych, pomieszczeń i przejść.

13. Bankiet
W trakcie trwania targów organizowany jest bankiet. Firmy, które zamawiają wyży-
 wienie i zakwaterowanie w hotelu przez Organizatora, mają zaproszenia na bankiet
ujęte w cenie zamawianych pokoi. Wystawcy, którzy zamawiają samo stoisko mogą
zamówić zaproszenia    dodatkowo płatne (200,00 zł brutto – zaproszenie dla 1 osoby).

14. Postanowienia końcowe
Prawem właściwym dla umowy między stronami oraz spraw w niej nieuregulowa-
nych jest Kodeks Cywilny i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Spory
mogące wyniknąć w związku z zawartą umową podlegać będą rozstrzygnięciu przez
rzeczowo właściwy, ze względu na siedzibę organizatora, sąd dla m. stołecznego
Warszawy. 


