REGULAMIN WYSTAWCÓW
WARSZAWSKICH TARGÓW FANTASTYKI
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa Wystawców w Warszawskich Targach Fantastyki
(dalej zwanych „Wydarzeniem”).
2. Wydarzenie jest organizowane przez firmę TransIT Konrad Maryański z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Umińskiego 28/78, NIP: 1130551348 (zwaną dalej „Organizatorem”).
3. „Wystawcą” jest każdy podmiot, który zawarł umowę o stoisko z Organizatorem.
4. Wydarzenie odbywa się w dniach 13-14 czerwca 2020 w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy
przy ul. Brackiej 25 w Warszawie.
5. Gdy mowa w Regulaminie o terenie wydarzenia lub obiekcie, mowa jest o przestrzeni Domu
Towarowego Bracia Jabłkowscy.
§2
Stoisko
1. Przestrzeń wynajęta Wystawcy na podstawie umowy z Organizatorem będzie dalej zwana
„Stoiskiem”.
2. Organizator udostępni obiekt Wystawcom w dniach 13 i 14 czerwca 2020 w godzinach: 8:00 –
22:00.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin udostępnienia obiektu. W takim wypadku
Organizator poinformuje o tym wystawców drogą e-mailową.
4. Obiekt będzie dostępny dla Uczestników w godzinach 10:00-20:00.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin udostępnienia obiektu Uczestnikom. W
takim wypadku Organizator poinformuje o tym wystawców drogą e-mailową oraz umieści taką
informację na stronie wydarzenia w serwisie Facebook.
6. Po dotarciu na miejsce Wydarzenia Wystawca ma obowiązek zgłosić się do Organizatora w celu
wskazania mu miejsca na rozstawienie Stoiska.
7. Wystawca zobowiązuje się do rozstawienia Stoiska w miejscu wyznaczonym przez
Organizatora oraz niezmieniania tego miejsca bez porozumienia z Organizatorem.
8. Wystawca zobowiązuje się przygotować Stoisko do godziny 10:00 oraz pozostawić je
rozstawione do godziny 20:00.
9. Czas na złożenie Stoiska Wystawcy mają w godzinach 20:00-22:00.
10. Po zakończeniu składania Stoiska Wystawca ma obowiązek zgłosić się do Organizatora w celu
przeprowadzenia odbioru Stoiska.
11. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia Wystawcy kosztami związanymi z naprawą
uszkodzonego lub zniszczonego wyposażenia stoiska (w szczególności: stołów, krzeseł,
podłogi, ścian).
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty pozostawione na
stoiskach bez opieki Wystawcy.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez
Uczestników w obrębie stoisk.
14. Wystawca przyjmuje do wiadomości, że podczas Wydarzenia będą wykonywane fotografie
oraz będzie rejestrowany materiał wideo. Wystawca zgadza się na publikacje elektroniczne i
poligraficzne w celach promocyjnych fotografii i wideo, w których będą użyte jego Stoisko lub
jego wizerunek.

§3
Reklama
1. Wystawca może w obrębie własnego Stoiska rozstawiać roll-upy, rozwieszać bannery, plakaty,
kolportować ulotki i inne materiały reklamowe bez uprzedniej konsultacji z Organizatorem.
2. Wystawca chcący umieszczać materiały wymienione w §2 pkt 1 poza Stoiskiem musi to
uprzednio skonsultować z Organizatorem i uiścić odpowiednią opłatę.
3. Wszelkie materiały reklamowe rozmieszczone poza Stoiskiem Wystawcy bez uprzedniego
uzgodnienia tego z Organizatorem zostaną usunięte, a rozprowadzające osoby zostaną
obciążone karą w wysokości 1000zł płatną w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury oraz
kosztem naprawienia ewentualnych szkód powstałych w wyniku ich działania.
4. Wszystkie stoiska handlowe, reklamowe i inne Wystawców nie posiadających umowy z
Organizatorem zostaną zlikwidowane, a osoby odpowiedzialne za stoisko zostaną obciążone
karą w wysokości 2000zł płatną w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury oraz kosztem
naprawienia ewentualnych szkód powstałych w wyniku ich działania.
§4
Atrakcje
1. Atrakcje organizowane przez Wystawcę na Stoisku nie mogą wykraczać poza teren Stoiska,
chyba że w umowie z Organizatorem stwierdzono inaczej. W szczególności zabrania się
zagradzania przejść i korytarzy.
2. Wystawca może zorganizować ustalone wcześniej z Organizatorem atrakcje tylko we
wskazanym przez Organizatora miejscu i czasie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności przed Uczestnikami ani organami kontroli za
konkursy i loterie organizowane przez Wystawcę na Stoisku oraz za ich zgodność z właściwymi
przepisami. Wystawca organizuje takie atrakcje na własną odpowiedzialność.
4. Sprzedaż na Stoisku Wystawcy powinna być zgodna ze wszystkimi przepisami prawa polskiego.
§5
Postanowienia końcowe
1. O sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyduje Organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu przed 12.06.2020r.
3. Każdy Wystawca ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem oraz przestrzegać jego
postanowień.
4. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania i ponoszenia konsekwencji
wynikających z jego łamania.
5. Posługiwanie się nazwą „Warszawskie Targi Fantastyki”, logiem Wydarzenia oraz innymi
oznaczeniami Organizatora jest zabronione bez uprzedniego uzgodnienia tego z
Organizatorem.
6. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna pod adresem www.targifantastyki.pl

