Toruñski

KIERMASZ OGRODNICZY
Centrum Targowe “PARK”
Toruñ, Szosa Bydgoska 3
12-13 paŸdziernika 2019

e-mail: b.dzioba@urbitor.pl
tel. 606 228 261

Sobota godz. 900 - 1600 Niedziela godz. 900 - 1600

ZG£OSZENIE UDZIA£U / UMOWA

(Zawiera strony 1, 2, Regulamin)

Termin zg³oszenia do 20.09.2019
1. Nazwa Firmy ..................................................................................................................................................................
NIP .................................................................................... KRS .....................................................................................
Ulica ..................................................................................................................................................................................
Kod ................................................. Miejscowoœæ ............................................................................................................
Telefon ........................................................................................................... FAX ..........................................................
Upowa¿niony Przedstawiciel .............................................................................................................................................
e-mail .................................................................................................................................................................................
Adres Korespondencyjny ..................................................................................................................................................
2.ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI:
Cena 1 m2 (z³) netto

Typ

Rodzaj powierzchni

Szerokoœæ (a) G³êbokoœæ (b)

Iloœæ m2

KWOTA

(a x b)

Powierzchnia
na zewn¹trz hali

45

A

Iloœæ szt.

WYPOSA¯ENIE
DODATKOWE:
Cena netto za szt.

ASORTYMENT:

StÓ£

10

KRZES£O

5

-

-

..............................................................................................................................................................................................

3..CA£KOWITY KOSZT UDZIA£U W KIERMASZU:
RAZEM NETTO

z³

VAT (wed³ug obowi¹zuj¹cej stawki VAT w dniu wystawienia faktury)

z³

RAZEM BRUTTO - do zap³aty

z³

Wp³aty prosimy dokonywaæ na konto URBITOR Sp. z o.o.: BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruñ
67 1160 2202 0000 0000 6171 8758 z dopiskiem Kiermasz Ogrodniczy
Oœwiadczamy, ¿e zaznajomiliœmy siê z regulaminem uczestnictwa w Kiermaszu i akceptujemy go w ca³oœci.
Osoba upowa¿niona do
P³atnoœæ najpóŸniej do 21 dni przed Kiermaszem.
podpisania umowy
Podpisuj¹cy niniejsze zg³oszenie-umowê oœwiadczaj¹, ¿e s¹ uprawnieni do jego podpisania zgodnie
z zasadami reprezentacji wynikaj¹cymi z odpowiedniego rejestru lub posiadaj¹cego pe³nomocnictwa.
Nades³anie niniejszego zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o uczestnictwie w Kiermaszu.

Wyra¿am zgodê na przetwarzanie przez Urbitor Sp. z o.o. w Toruniu moich danych osobowych,
które zosta³y podane na formularzu zg³oszeniowym w celu zorganizowania Kiermaszu.

.....................................
Data

......................................................
Pieczêæ

Upowa¿niony przedstawiciel

STRONA

1

Regulamin
I Postanowienia ogólne
1. Przepisy niniejszego regulaminu dotycz¹ uczestnictwa Wystawcy w Toruñskim Kiermaszu Ogrodniczym zwanym dalej Kiermaszem organizowanymi przez URBITOR Sp. z o.o. w Toruniu (zwany
dalej Urbitor).
2. Regulamin w szczególnoœci obejmuje czêœæ handlowo-wystawow¹.
3. Regulamin jest integraln¹ czêœci¹ zg³oszenia udzia³u - umowy uczestnictwa Wystawcy w Kiermaszu.
4. Zg³oszenie udzia³u w Kiermaszu jest równoznaczne z akceptacj¹ regulaminu.
II Zasady uczestnictwa
1. W Kiermaszu mog¹ wzi¹æ udzia³ Wystawcy prezentuj¹cy ofertê zgodn¹ z zakresem tematycznym b¹dŸ bran¿owym imprezy. Wystawienie wyrobów niezgodnych z tematyk¹ Kiermaszu lub mog¹cych
stanowiæ zagro¿enie bezpieczeñstwa dla zwiedzaj¹cych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Urbitor - pod rygorem niewa¿noœci - oraz zapewnienia przez Wystawcê odpowiedniego zabezpieczenia
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
2. Warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu jest otrzymanie przez Urbitor wype³nionego i podpisanego przez uprawnionego do reprezentacji Wystawcê formularza zg³oszeniowego (Urbitor mo¿e za¿¹daæ
dokumentu potwierdzaj¹cego umocowanie).
3. Urbitor Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przesuniêcia imprezy b¹dŸ jej odwo³anie w przypadku zaistnienia okolicznoœci niezale¿nych od organizatora.
4. Urbitor Sp. z o.o. Zastrzega sobie prawo do przeniesienia stoisk z terenu zewnêtrznego CTPARK do wewn¹trz hali, w przypadku pogody niesprzyjaj¹cej wydarzeniu na zewn¹trz.
III Warunki p³atnoœci
1. Zawarcie umowy zobowi¹zuje Wystawcê do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególnoœci dokonywania w terminie wszystkich p³atnoœci.
2. NajpóŸniej do 21 dni przed rozpoczêciem Kiermaszu wystawca zobowi¹zany jest do uiszczenia ca³kowitej nale¿noœci.
3. Wp³aty mog¹ byæ dokonywane na rachunek Urbitor Sp. z o.o. lub bezpoœrednio w siedzibie firmy.
4. Koszt uczestnictwa w Kiermaszu okreœla punkt 3 zg³oszenia targowego udzia³u - umowy.
5. Za opóŸnienie w zap³acie naliczane bêd¹ odsetki ustawowe.
6. Brak pe³nej wp³aty do 7-go dnia przed rozpoczêciem imprezy oznacza rezygnacjê z udzia³u z konsekwencjami okreœlonymi w dziale IV niniejszego regulaminu.
7 Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania rabatów za:
- zg³oszenie do 14.08.2019 roku -10% za stoisko
IV Odwo³anie uczestnictwa
1. Wystawca mo¿e na piœmie pod rygorem niewa¿noœci odwo³aæ swoje uczestnictwo w Kiermaszu.
2. Odwo³anie uczestnictwa w Targach w terminie krótszym ni¿ 21 dni przed rozpoczêciem imprezy nie zwalnia wystawcy z obowi¹zku zap³aty ca³ej nale¿noœci wynikaj¹cej ze zg³oszenia udzia³u umowy.
3. Za datê odwo³ania uczestnictwa uwa¿a siê datê wp³ywu pisma do siedziby Urbitor Sp. z o.o.
V Ekspozycja
1. Budowa, monta¿, wyposa¿enie stoiska nastêpuje zgodnie ze zg³oszeniem udzia³u - umow¹.
2. Wystawca mo¿e zleciæ wykonanie zabudowy i demonta¿u stoiska we w³asnym zakresie jednak po uprzednim zatwierdzeniu planu przez organizatora.
3. Przekazanie stoisk wystawcom nast¹pi w przeddzieñ otwarcia Kiermaszu tj. 11.10.2019 r. od godz. 8:00 do godz. 17:00.
4. Wystawca zobowi¹zany jest przygotowaæ wystrój stoiska w przeddzieñ otwarcia Kiermaszu tj. 11.10.2019 r. od godz. 8:00 do godz. 17:00 lub 12.10.2019 r. tj. dnia otwarcia imprezy od
godz. 7:00 do godz. 8:45.
5. Wystawca zobowi¹zany jest do przestrzegania wszelkich przepisów dotycz¹cych porz¹dku i bezpieczeñstwa zawartych w regulaminie obiektu.
6. Na stoisku mog¹ byæ wystawione wy³¹cznie artyku³y tematycznie b¹dŸ bran¿owo zwi¹zane z tematyk¹ Kiermaszu.
7. Wystawcy zobowi¹zani s¹ do pozostania na stoiskach do czasu zakoñczenia Kiermaszu tj. do dnia 13.10.2019 r. do godz. 16:00
8. W przypadku opuszczenia stoiska przez wystawcê bez zg³oszenia tego faktu u organizatora, wystawca bêdzie obci¹¿ony kosztami sprzêtu ujêtego w zg³oszeniu w przypadku jego zaginiêcia.
9. Urbitor przydziela Wystawcy powierzchniê wystawiennicz¹ stosownie do kolejnoœci zg³oszeñ oraz projektu zabudowy powierzchni wystawienniczej i warunków techniczno-organizacyjnych targów,
zastrzegaj¹c sobie prawo do zmiany lokalizacji przydzielonej powierzchni wystawienniczej ze wzglêdów organizacyjnych i projektowo-technicznych, jak te¿ z przyczyn od Urbitor niezale¿nych. W takim
przypadku Wystawcy nie przys³uguje prawo do odszkodowania ze strony Urbitor.
10. Niedopuszczalne jest w czasie trwania Kiermaszu zajmowanie przez wystawcê powierzchni poza obrêbem zamówionego i wytyczonego stoiska. W przypadku nie przestrzegania tego zapisu
Wystawca zobowi¹zany jest do usuniêcia elementów wystaj¹cych poza wytyczone stoisko oraz zap³aty za zajêt¹ dodatkowo powierzchniê wg stawki 45 z³ netto za m2.
11. W przypadku, gdy wystawca, lub w jego imieniu inne podmioty, rozpowszechniaj¹ utwory artystyczne, Wystawca jest zobowi¹zany do podpisania stosownej umowy ze stowarzyszeniem
zajmuj¹cym siê ochron¹ praw autorskich i wnieœæ z tego tytu³u stosowne op³aty.
VI Reklama
1. Wystawca ma prawo do reklamowania swoich towarów wy³¹cznie na w³asnym stoisku pod warunkiem, ¿e nie zak³óca to normalnego toku pracy innych Wystawców.
2. Zamieszczenie reklam i tablic informacyjnych poza obrêbem stoiska wymaga zgody Urbitor i wniesienia stosownych op³at. Monta¿ reklam i tablic informacyjnych poza obrêbem stoiska mo¿e byæ
wykonany tylko przez s³u¿by techniczne.
VII Ochrona i odpowiedzialnoœæ Urbitor Sp. z o.o.
1. Organizatorzy nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci za wypadki osób, uszkodzenia i kradzie¿e wystawionych eksponatów, towarów znajduj¹cych siê na terenie Kiermaszu przed, po i w trakcie trwania
imprezy, jak równie¿ za szkody spowodowane przez publicznoœæ i osoby trzecie. Wszelkie ryzyko utraty b¹dŸ uszkodzenia mienia Wystawcy ponosi Wystawca.
2. Wystawca zobowi¹zany jest do natychmiastowego zg³oszenia organizatorom wszelkich szkód, które nast¹pi¹ w czasie trwania Kiermaszu.
VIII Roszczenia i reklamacje
1. Wszystkie reklamacje Wystawca powinien zg³aszaæ pisemnie pod rygorem niewa¿noœci w czasie trwania Kiermaszu. Po up³ywie tego terminu prawo do zg³aszania roszczeñ wygasa.
2. Wystawca pokrywa wszelkie szkody powsta³e w maj¹tku organizatora w wyniku niew³aœciwego u¿ytkowania stoiska.
3. Reklamacje wystawcy wynik³e z realizacji umowy nie upowa¿niaj¹ Wystawcy do opóŸnienia przekazania nale¿noœci w ca³oœci.
IX Prawa i obowi¹zki
1. Wystawca mo¿e dekorowaæ powierzchnie stoiska przygotowanego przez Urbitor pod warunkiem, ¿e mo¿na tego dokonaæ bez ¿adnych uszkodzeñ po opuszczeniu stoiska i po uzyskaniu zgody
organizatora.
2. Wystawcy s¹ zobowi¹zani zapoznaæ siê i przestrzegaæ szczegó³owych przepisów bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego wywieszonych w Centrum Targowym PARK.
3. Spowodowanie mechanicznego lub chemicznego uszkodzenia posadzki w Centrum Targowym PARK, kostce brukowej, elewacji, bramie, rolecie, drzwiach œcianie skutkowaæ bêdzie obci¹¿eniem
kosztami naprawy w wysokoœci 100% wartoœci szkody.
4. W przypadku nieprzestrzegania zasad BHP, P-po¿ zagra¿aj¹cych ¿yciu lub zdrowiu osób trzecich, naruszenia porz¹dku publicznego lub innych zasad ujêtych w regulaminie komisarz Targów po
ustnym upomnieniu wystawcy mo¿e nakazaæ opuszczenie Kiermaszu (wykluczenie z Kiermaszu). W przypadku niezastosowania siê do polecenia opuszczenia Kiermaszu i dalszego zak³ócania
porz¹dku Urbitor wezwie Policjê b¹dŸ si³y porz¹dkowe. Wykluczenie z powodów wy¿ej wymienionych spowoduje naliczeniem kary umownej w kwocie 1000 PLN netto.
X Uwagi koñcowe
1. Postanowienia regulaminu maj¹ równie¿ zastosowanie wobec podmiotów wykonuj¹cych czynnoœci na podstawie umów zawartych z Wystawcami, w tym te¿ Wykonuj¹cych na ich rzecz us³ugi
zabudowy.
2. Wszelkie uzgodnienia musz¹ byæ pod rygorem niewa¿noœci potwierdzone na piœmie.
3. Spory wynikaj¹ce z niniejszej umowy bêdzie rozstrzygaæ w³aœciwy s¹d w Toruniu.
4. Wystawca wyra¿a zgodê na zamieszczenie zdjêæ i opisów ekspozycji targowej Wystawcy, wykonanych przez Urbitor podczas trwania Kiermaszu w materia³ach reklamowych i informacyjnych.
5. Zabronione jest wprowadzanie (wnoszenie) na teren Kiermaszu zwierz¹t. Nie dotyczy to zwierz¹t bêd¹cych przedmiotem ekspozycji, objêtej zakresem tematycznym Targów i wystaw.

Piecz¹tka

Podpis

