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REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH EURO TARGET SHOW 2020
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.

POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZ A, WARUNKI PŁATNOŚCI

1. ORGANIZATOR

2.1.

Oferta powierzchni wystawienniczej (ceny netto* powierzchni niezabudowanej
i gotowych stoisk) jest szczegółowo określona w portalu „Strefa Wystawcy”.

Organizatorem Targów EURO TARGET SHOW 2020, zwanych dalej Targami, są
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14,
60 – 734 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000202703, NIP 7770000488,
o kapitale zakładowym w wysokości 42 310 200,00 PLN, zwane dalej MTP.

2.2.

Ceny powierzchni wystawienniczej związanej z uczestnictwem w Targach,
zlokalizowanej w Centrum Targowo-Konferencyjnym GLOBAL EXPO w Warszawie,
uwzględniają:
 przygotowanie powierzchni do udostępnienia uczestnikowi Targów (wytyczenie
stoiska, przygotowanie infrastruktury),
 oddanie wystawcy powierzchni do używania przez okres targów oraz montażu
i demontażu;
 obsługę i sprzątanie toalet oraz zużycie wody,
 obsługę organizacyjno-techniczną,
 ogólne oświetlenie.
Przy obliczaniu opłaty za najem powierzchni niezabudowanej MTP dokonują
zaokrąglenia metrażu do pełnego m2 wg zasad matematycznych.
KAUCJA Z TYTUŁU UDOSTĘPNIENIA POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ

2. MIEJSCE TARGÓW
Centrum Targowo – Konferencyjne Global EXPO w Warszawie
Adres: ul. Modlińska 6D, 03-216 Warszawa

2.3.

3. TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UCZESTNICTWA

2.4.
2.4.1.

30.06.2020 r.
Zasady dokonywania zgłoszeń są określone dalej w punkcie II ppkt.1.

2.4.2.

4. TERMIN I GODZINY OTWARCIA TARGÓW
4.1. Termin targów:
4.2. Godziny otwarcia targów w dniach

**wartość brutto obejmuje iloczyn ilość zamówionej powierzchni i jej ceny jednostkowej oraz uwzględnia podatek od
towarów i usług (VAT)

9 – 11.10.2020
9 – 11.10.2020

WYSTAWCY

ZWIEDZAJĄCY

9.10.2020

8:00 – 18:00

12:00 – 17:00

10.10.2020

9:00 – 17:00

10:00 – 17:00

11.10.2020

9:00 – 17:00

10:00 – 16:00

2.5.

2.6.

5. OKRESY MONTAŻU I DEMONTAŻU STOISKA
5.1. Montaż:
5.2. Demontaż:

Podmiot dokonujący zgłoszenia uczestnictwa i zamówienia powierzchni jest zobowiązany do wpłaty
kaucji z tytułu udostępnienia powierzchni wystawienniczej. Wpłata kaucji stanowi warunek
przyjęcia przez MTP zgłoszenia uczestnictwa.
Wysokość kaucji i termin jej wpłaty:
 50% wartości brutto ** zamówionej powierzchni w terminie do 30.06.2020
 100% wartości brutto ** zamówionej powierzchni po dniu 30.06.2020

2.7.

7.10.2020 ( w godzinach 7.00 – 20.00)
8.10.2020 ( w godzinach 7.00 – 20.00)
9.10.2020 ( w godzinach 7.00 – 12.00)
11.10.2020 ( w godzinach 16.00 – 22.00)
12.10.2020 ( w godzinach 7.00 – 12.00)

3.
3.1.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W TARGACH
1.
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
1.1. MTP przyjmują zgłoszenie uczestnictwa w Targach dokonane drogą elektroniczną
(on-line) za pośrednictwem portalu „Strefa Wystawcy”. Czynności dokonania zgłoszenia
uczestnictwa wystawcy w targach wraz z zamówieniem powierzchni wystawienniczej oraz
czynności zgłoszenia współwystawcy są opisane w Regulaminie portalu „Strefa
Wystawcy”.
Zamówień usług on-line za pośrednictwem portalu „Strefa Wystawcy” dokonuje osoba
(użytkownik portalu) upoważniona przez podmiot, na rzecz którego usługi mają być
realizowane (usługobiorcę), wskazana na formularzu zgłoszeniowym „U” nadesłanym do
MTP.
1.2. MTP przyjmują zgłoszenie uczestnictwa w targach pod warunkiem wpłaty kaucji
z tytułu udostępnienia powierzchni wystawienniczej, o której mowa dalej w punkcie 2,
a także uregulowania opłaty za zgłoszenie wystawcy, o której mowa w punkcie 3.
1.3. MTP przyjmują zgłoszenie współwystawcy pod warunkiem uregulowania opłaty
za zgłoszenie współwystawcy, o której mowa w punkcie 4.
1.4. Do uregulowania kaucji z tytułu udostępnienia powierzchni wystawienniczej i opłaty
za zgłoszenie wystawcy oraz opłaty za zgłoszenie współwystawcy jest zobowiązany
podmiot dokonujący zgłoszenia uczestnictwa.
1.5. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do dnia określonego jako „termin zgłoszeń
uczestnictwa”, tj do 31.01.2020 Zgłoszenia uczestnictwa dokonane po tym terminie będą
rozpatrywane przez MTP w miarę dostępności powierzchni wystawienniczej.
1.6. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze złożeniem oferty uczestnictwa w Targach.
Za datę złożenia oferty uczestnictwa za pośrednictwem portalu „Strefa Wystawcy”
przyjmuje się datę dokonania tego zgłoszenia zapisaną w systemie informatycznym.
1.7. MTP informują o przyjęciu oferty uczestnictwa w Targach oraz o zawarciu umowy
przesyłając „Potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa”, w którym określają wielkość i rodzaj
przydzielonej powierzchni wystawienniczej oraz jej lokalizację. Za datę zawarcia umowy
uczestnictwa przyjmuje się datę otrzymania przez kontrahenta „Potwierdzenia zgłoszenia
uczestnictwa”.
1.8. MTP zastrzegają sobie prawo zmiany pierwotnie przydzielonej powierzchni
wystawienniczej, określonej w „Potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa”. Uczestnikowi
Targów nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony MTP.

3.2.
3.3.

3.4.

Z tytułu wpłaty kaucji nie będzie wystawiona faktura. Kaucja wpłacona przez podmiot
dokonujący zgłoszenia uczestnictwa i zamówienia powierzchni zostanie w dniu
wystawienia Potwierdzenia Zgłoszenia Uczestnictwa zaliczona na poczet opłaty z tytułu
udostępnienia powierzchni wystawienniczej.
Wraz z Potwierdzeniem Zgłoszenia Uczestnictwa MTP wystawią fakturę potwierdzającą
zaliczenie wpłaty na poczet należności z tytułu udostępnienia powierzchni
wystawienniczej.
W przypadku wpłaty w wysokości mniejszej niż 100 % wartości brutto * zamówionej
powierzchni, MTP wystawią dokument pro forma wskazujący pozostałą do zapłaty
część należności, którą należy uregulować w terminie wskazanym w dokumencie pro
forma. Dokonana wpłata zostanie zafakturowana przez MTP zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE WYSTAWCY
Opłata za zgłoszenie wystawcy obejmuje koszty manipulacyjne związane
z przygotowaniem przez MTP dokumentacji związanej z zawarciem umowy
uczestnictwa w targach i udostępnieniem powierzchni wystawienniczej oraz pakiet
świadczeń. Wysokość opłaty za zgłoszenie uczestnictwa on-line za pośrednictwem
portalu „Strefa Wystawcy” wynosi: Wystawca 535 PLN netto **
Świadczenia dla wystawcy, wchodzące w zakres pakietu są szczegółowo określone w
opisie opłaty za zgłoszenie wystawcy na portalu ”Strefa Wystawcy”.
Podmiot zgłaszający uczestnictwo jest zobowiązany do dokonania opłaty za zgłoszenie
wystawcy w pełnej wysokości (100% wartości brutto*), równolegle ze zgłoszeniem
uczestnictwa i z wpłatą kaucji, o której mowa w punkcie 2. Dokonanie opłaty zostanie
potwierdzone przez MTP wystawieniem faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku odwołania oferty uczestnictwa albo odstąpienia od umowy uczestnictwa,
wpłacona opłata za zgłoszenie wystawcy nie podlega zwrotowi.

4.OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE WSPÓŁWYSTAWCY
4.1 Opłata za zgłoszenie współwystawcy obejmuje pakiet świadczeń Wysokość opłaty za
zgłoszenie współwystawcy wynosi: Współwystawca 285 PLN netto**,
4.2. Świadczenia dla współwystawcy, wchodzące w zakres pakietu są szczegółowo
określone w opisie opłaty za zgłoszenie współwystawcy na portalu: Strefa Wystawcy”.
4.3. Zgłoszenia współwystawcy powinien dokonać podmiot zgłaszający uczestnictwo
w Targach i zamawiający powierzchnię (Wystawca).
4.4. Opłata za zgłoszenie współwystawcy zostanie zafakturowana przez MTP zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Opłata powinna być dokonana w terminie 14 dni od daty
wystawienia faktury lub 5 dni od dnia otrzymania faktury przez podmiot dokonujący
zgłoszenia.

I I I . D O D AT KO W E US Ł UG I T A RG O W E
1.

2.

W przypadku zamówienia powierzchni niezabudowanej można dodatkowo zlecić MTP
usługę zabudowy tej powierzchni. Zamówienie usługi budowy i wyposażenia stoiska /
aranżacji przestrzeni należy dokonać za pośrednictwem portalu „Strefa Wystawcy”.
Warunki płatności za tę usługę są regulowane odrębną umową.
Istnieje możliwość zamówienia w MTP, za pośrednictwem portalu „Strefa Wystawcy”
także innych usług targowych (konstrukcja reklamowa, przyłącza elektryczne,
wypożyczenie mebli i innych rekwizytów, personel pomocniczy i inne.). Należności za te
usługi zostaną przez MTP zafakturowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Należności powinny być uregulowane w terminie 14 dni od daty wystawienia lub 5 dni od
dnia otrzymania faktury.

4.

MTP nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez uczestników
Targów wskutek niestosowania się do poleceń wydawanych przez służby MTP lub
zarządcę obiektu GLOBAL EXPO w Warszawie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa
osób i mienia, np. w związku z zarządzeniem ewakuacji osób).

5.

Uczestnicy Targów powinni we własnym zakresie ubezpieczyć swoje mienie wnoszone
na tereny targowe (eksponaty, własny sprzęt i elementy aranżacji stoiska itp.), zarówno
na okres trwania Targów, jak i na okres montażu i demontażu. W czasie Targów
wniesione mienie (zwłaszcza prywatne) powinno być zabezpieczone przez uczestników
Targów przed ewentualnym niekorzystnym działaniem osób trzecich (np. zniszczeniem,
uszkodzeniem, kradzieżą).

6.

O ewentualnym poniesieniu szkody uczestnik Targów jest zobowiązany powiadomić
niezwłocznie MTP w celu sporządzenia protokołu zdarzenia, stanowiącego podstawę do
dochodzenia ewentualnego odszkodowania (z polisy ubezpieczeniowej, na drodze
postępowania sądowego). W przypadku poniesienia szkody będącej wynikiem działania
osób trzecich i noszących znamiona wykroczenia lub przestępstwa (np. kradzieży,
uszkodzenia mienia albo uszkodzenia ciała), uczestnik Targów powinien powiadomić
również Policję niezwłocznie po stwierdzeniu szkody.

1.1. Do wstępu na teren Targów w okresie trwania targów, montażu i demontażu upoważniają
uczestników targów karty wystawcy .

7.

Uczestnicy Targów powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu
odpowiedzialności cywilnej.

1.2. Karty wystawcy są przydzielane przez MTP w ilości zależnej od wielkości powierzchni
zamówionej przez wystawcę, według następujących zasad:
 2 karty - stoisko do 10m2
 4 karty - stoisko do 20m2
 6 kart - stoisko do 50m2
 8 kart - stoisko do 75m2
 10 kart - stoisko do 100m2
 12 kart - stoisko do 200m2
 po jednej karcie na każde 50m2 powyżej 200m 2.

8.

Uczestnik Targów ponosi odpowiedzialność za spowodowanie szkód w mieniu MTP
(uszkodzenie, zniszczenie stoiska, ubytki w wyposażeniu stoiska) oraz w obiekcie Global
EXPO w Warszawie i mieniu zarządcy tego obiektu. Uczestnik Targów ponosi
odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku działań lub zaniechań swoich
pracowników / podwykonawców.

9.

Oceny szkód dokonają MTP w obecności przedstawiciela uczestnika Targów, oraz
pracownika zarządcy obiektu GLOBAL EXPO w Warszawie, co zostanie potwierdzone
w stosownym protokole.

I V . N AL E Ż N O Ś C I A K O S Z T Y B A N K O W E
1.
2.

Wszelkie należności z tytułu uczestnictwa w Targach (opłata rejestracyjna, opłata za
zgłoszenie współwystawcy), zamówienia powierzchni i innych usług targowych powinny
być regulowane jako wolne od opłat bankowych.
Wszelkie wpłaty z tytułu uczestnictwa w Targach należy dokonywać na rachunek
bankowy MTP: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., ul. Głogowska 14,
60 – 734 Poznań, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie
o/Poznań nr konta: 38 102040270000110204242962

V. WSTĘP, WJAZD, PARKING
1. KARTY WSTĘPU I KARTY WJAZDU

10. Personel do dozoru stoiska można zamówić w MTP.

1.3. Wykonawcy stoisk i dostawcy eksponatów są uprawnieni do wjazdu na teren GLOBAL
EXPO w Warszawie w okresie montażu i demontażu, na podstawie kart wystawcy.

IX. PRAWA OCHRONNE

2. Parking przy GLOBAL EXPO

1.

Zaleca się wystawcom / współwystawcom uzyskanie we własnym zakresie, przed
wystawieniem własnych produktów na targach, informacji na temat przepisów
obowiązujących w zakresie ochrony własności przemysłowej, praw autorskich, ochrony
konkurencji
i
zwalczaniu
nieuczciwej
konkurencji
obowiązujących
w Polsce oraz w innych krajach (należących do Unii Europejskiej lub spoza niej), z
których pochodzić będą lub w których zostały zarejestrowane konkurencyjne produkty
prezentowane na targach przez innych uczestników targów.

2.

MTP nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie podczas targów praw wystawców /
współwystawców
przez
innych
uczestników
targów,
wynikających
z uzyskanej przez nich ochrony prawnej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru
przemysłowego, oznaczenia geograficznego, topografii układów scalonych lub znaku
towarowego, a także praw autorskich, praw wynikających z umów licencyjnych, cesji,
know-how itp.

3.

W przypadku publicznego wykonania albo odtwarzania utworów muzycznych
i słowno-muzycznych, uczestnik targów jest zobowiązany do uzyskania we własnym
zakresie zgody organizacji powołanych do zbiorowego zarządzania prawami twórców i do
zapłaty na ich rzecz stosownego wynagrodzenia (tantiem).

Uczestnicy Targów mają możliwość korzystania z parkingu przy Centrum TargowoKonferencyjnym GLOBAL EXPO w Warszawie.

VI. ODWOŁANIE UCZESTNICTWA
1.
2.
3.

Odwołanie oferty uczestnictwa albo odstąpienie od umowy uczestnictwa (zawartej
w dacie otrzymania „Potwierdzenia Uczestnictwa”) wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
W przypadku odwołania oferty uczestnictwa albo odstąpienia od umowy uczestnictwa
opłata za zgłoszenie wystawcy jest wymagalna, a wpłacona nie podlega zwrotowi.
Podmiotom, które odwołały ofertę uczestnictwa w Targach albo odstąpiły od umowy
uczestnictwa w Targach w terminie do 14 dni od daty jej zawarcia, tj. od daty otrzymania
od MTP „Potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa”, przysługuje zwrot kaucji z tytułu
zamówienia powierzchni, o której mowa w punkcie II pkt.2.4. W takim przypadku MTP
dokonają zwrotu kaucji na rachunek bankowy podmiotu, który dokonał zgłoszenia .

4.

Odstąpienie od umowy uczestnictwa w Targach po upływie 14 dni od daty jej zawarcia
tj. od daty otrzymania od MTP „Potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa”, powoduje
przepadek kaucji, o której mowa w punkcie II ppkt.2.4.

5.

Podmiotom, które odwołały ofertę uczestnictwa albo odstąpiły od umowy uczestnictwa nie
przysługują świadczenia objęte opłatą za zgłoszenie wystawcy. Otrzymane od MTP wraz
z ”Potwierdzeniem zgłoszenia uczestnictwa” karty wystawcy uprawniające do wstępu na
Targi oraz zaproszenia na wydarzenia towarzyszące Targom podlegają zwrotowi.

X. REKLAMACJE
1.

Wszelkie reklamacje uczestników targów wobec MTP powinny być zgłaszane
w formie pisemnej i dostarczone przedstawicielowi MTP w miejscu Targów
(zwłaszcza reklamacje dotyczące stoisk wykonanych przez MTP) najpóźniej do
ostatniego dnia trwania Targów włącznie (przed demontażem stoiska) albo pocztą
tradycyjną na adres do korespondencji: Międzynarodowe Targi Poznańskie .sp. z o.o.,
ul. Głogowska 10, 60-734 Poznań nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia
zakończenia targów.

W miejscu Targów obowiązują Wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej ustalone
przez zarządcę obiektu GLOBAL EXPO w Warszawie
Przebywanie w miejscu Targów poza terminami i godzinami ich otwarcia (wskazanych
w Postanowieniach ogólnych niniejszego Regulaminu) wymaga zgody MTP.
W godzinach otwarcia Targów stoiska powinny być dostępne dla zwiedzających.
Okresowe zamknięcie stoiska wymaga uprzedniej zgody MTP.
W uzasadnionych przypadkach i za zgodą MTP wystawca może ograniczyć dostęp
szerokiej publiczności do części swojego stoiska i umożliwić wstęp tylko osobom
posiadającym stosowne zaproszenia. Powinien jednak zapewnić obsługę stoiska w
zakresie udzielania zwiedzającym odpowiednich informacji.

2.

Po upływie określonych powyżej terminów reklamacje nie będą uwzględnione.

5.

Wystawca jest zobowiązany, zarówno w okresie Targów, jak i w okresach montażu
i demontażu stoiska, do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko eksponatów, sprzętu
i urządzeń przed ewentualnymi szkodami lub ubytkami.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.

O zamiarze wprowadzenia dozoru na stoisku w czasie montażu i demontażu albo trwania
targów, zainteresowany uczestnik Targów (wystawca, firma budująca stoisko itp) jest
zobowiązany poinformować MTP ze stosownym wyprzedzeniem.
Personel do dozoru stoiska można zamówić w MTP.

VII. PRZEPISY PORZĄDKOWE I BEZPIECZEŃSTWA
1.
2.
3.
4.

7.

XI. Rozstrzyganie podczas targów sporów dotyczących własności
intelektualnej
Podczas targów jest możliwe poddanie sporów dotyczących własności intelektualnej
eksponowanych towarów /usług pod rozstrzygnięcie eksperta z prowadzonej przez MTP listy
Ekspertów IP Friendly, według Regulaminu Przyspieszonej Procedury Spornej (PPS) dla
uczestników targów organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.”

1.

MTP zastrzegają sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od nich niezależnych,
prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia terminu
Targów.

2.

W takim przypadku podmiotom, które dokonały zgłoszenia uczestnictwa w Targach nie
przysługuje prawo do odszkodowania lub zmniejszenia opłat związanych
z tym zgłoszeniem (za zgłoszenie wystawcy/współwystawcy, z tytułu zamówienia i
udostępnienia powierzchni wystawienniczej).

3.

Uczestnicy targów są zobowiązani respektować obowiązujące przepisy prawa
wspólnotowego Unii Europejskiej i przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej
Polskiej.

4.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie obowiązują przepisy prawa cywilnego.
Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy MTP a uczestnikami Targów, których
polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez sąd powszechny
w Poznaniu.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ. UBEZPIECZENIE.
1.

MTP nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu uczestników Targów,
spowodowane przez osoby trzecie albo wyłącznie z winy poszkodowanego.

2.

MTP nie ponoszą odpowiedzialności za szkody w mieniu uczestników targów
spowodowane siłą wyższą, np. pożarem, eksplozją, zalaniem wodą oraz niezależną od
MTP przerwą w dostawie wody, prądu lub gazu (sprężonego powietrza).

3.

MTP nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty (np. bagaż) pozostawione bez opieki
w miejscu Targów. Uczestnikom Targów nie przysługują żadne roszczenia z tytułu
usunięcia lub zniszczenia przedmiotów pozostawionych bez opieki, dokonanego przez
MTP lub zarządcę obiektu GLOBAL EXPO w Warszawie ze względów bezpieczeństwa
(realne zagrożenie lub podejrzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i mienia).

* wartość (cena) brutto uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z
obowiązującymi przepisami
** opłata (cena) netto nie uwzględnia podatku od towarów i usług (VAT)
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