Burmistrz Miasta i Gminy Września
Starosta Powiatu Wrzesińskiego
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
Gospodarstwo Rolne Państwa Waszaków

Regulamin
XXVII Targów Rolnicza Jesień 2017
22 października 2017 r.
Postanowienia ogólne
1.
Miejscem Targów jest teren Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
we Wrześni ul. Kaliska 2a wraz z salą gimnastyczną oraz ul. Opieszyn, będąca integralną
częścią Targów.
2.
Uczestnikami Targów mogą być Wystawcy realizujący główne cele Targów poprzez
prezentację, degustację i sprzedaż produktów ekologicznych, regionalnych, związanych z
rolnictwem bądź ogrodnictwem. Wystawcy maszyn i urządzeń rolniczych, hodowcy zwierząt
oraz wytwórcy wszelkiego rodzaju rękodzieł.
Warunki uczestnictwa
1.
Warunkiem uczestnictwa w Targach jest: przesłanie karty zgłoszenia do dnia
19 października 2017 r. (tj. do czwartku) i dokonanie opłaty wpisowej za stoisko
w kwocie:
25,00 zł/m² na przestrzeni otwartej (wymiary wg zgłoszonych na karcie zgłoszeniowej)
200,00 zł/box na sali gimnastycznej (wymiar boxu szer. 3m x gł. 2,5m)
Opłatę za stoisko i powierzchnię ekspozycji dokonać można w kasie szkoły lub
przelewem na konto:
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Kaliska 2a, 62-300 Września
BPKO SA 40 1240 6524 1111 0010 7357 3541
3.
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących wystawia faktury Vat w kasie szkoły –
parter budynek A.
4.
Nadesłanie zgłoszenia uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją warunków
niniejszego regulaminu.
5.
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia w części lub całości.
6.
Wystawca zobowiązuje się do przedłożenia ZATWIERDZONEGO ZGŁOSZENIA W DNIU
TARGÓW.
7.
W przypadku rezygnacji z udziału w Targach Wystawca zobowiązany jest do
poinformowania szkoły nie później niż do dnia 19.10.2017 r. (tj. czwartek).
2.

Targi odbywają się w dniu 22.10.2017 r. (niedziela) od godz. 10.00 – 17.00
1.
W trakcie Targów będą przekazywane przez mikrofon nieodpłatnie informacje
o wystawcach, dlatego prosimy o przysyłanie krótkiej informacji o Wystawcy razem
ze zgłoszeniem uczestnictwa.
2.
Stoisko wystawowe Wystawcy organizują we własnym zakresie na powierzchni
wskazanej przez Organizatorów Targów.
3.
Organizator zapewnia dojście prądu z tym, że warunkiem skorzystania z przyłącza
energetycznego jest posiadanie własnego przedłużacza.

Organizator nie zapewnia Wystawcom wyposażenia stoiska np. stoły, krzesła.
5.
Rozkładanie stoisk rozpoczyna się 21.10.2017 r. w sobotę od godz. 8.00–13.00 na sali
gimnastycznej oraz 22.10.2017 r. w niedzielę od godz. 6.00 (wszystkie stoiska).
4.

Stoisko
O lokalizacji stoiska decyduje Organizator. W przeddzień Targów zostanie wywieszona
lista z numeracją stoisk według których, Wystawcy zajmują swoje miejsca.
7.
Parkowanie pojazdów w czasie trwania Targów możliwe jest tylko poza terenem Targów.
Wjazd pojazdu na teren Targów możliwy jest tylko na czas rozładunku i załadunku przedmiotu
wystawy. Organizator wyznaczy miejsce dla zaparkowania auta.
8.
W przypadku stwierdzenia pozostawienia samochodu w obrębie stoiska bez wniesienia
opłaty Wystawca zobowiązany jest wnieść opłatę za pojazd w wysokości 200% stawki bazowej.
9.
Wyznaczona lokalizacja stoiska jest lokalizacją ostateczną i nie może ulec zmianie.
6.

Bezpieczeństwo, porządek, szkody
1.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie wniesione na teren Targów.
2.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za szkody wystawcy wyrządzone
przez osoby trzecie lub inne zdarzenia losowe (pożar, uderzenie pioruna, wichura, wyłączenie
prądu).
3.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu OC.
4.
Dopuszcza się przerwy w dostawie prądu spowodowane awarią lub serwisem instalacji
zasilającej.
5.
Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania wewnętrznych przepisów Targów oraz
podporządkowania się decyzjom Organizatora i obsługi podczas trwania Targów.
W przypadku niezastosowana się do przepisów lub poleceń Organizatora Wystawca może
zostać zobowiązany do natychmiastowego opuszczenia terenów targowych bez zwrotu opłaty.
Zobowiązania
Wystawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie
zgłoszeniowej zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 992 z późn. zm.)
2.
Wystawca oświadcza, że znane są mu przepisy art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.)
oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących
(Dz. U. z 2013 r. poz. 363 z późn. zm.)
3.
Przypadki nieuwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie przepisów
Kodeksu Cywilnego.
4.
Informacje dotyczące organizacji Targów nie ujęte w Regulaminie i Karcie Zgłoszenia
można uzyskać w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących tel. 61 4360 515.
1.
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