
REGULAMIN WYSTAWCY

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin Wystawcy określa zasady uczestnictwa w Targach Sztuki i Dizajnu Koszalin 2016 
(zwanych w dalszej części Targami), które odbywają się w dniach:

a) 09 grudnia 2016 roku – w godzinach 12:00-20:00 
b) 10 grudnia 2016 roku – w godzinach 12:00-20:00 

1.2. Organizatorem Targów jest Galeria Scena, Centrum Kultury 105 (zwane w dalszej części 
Organizatorem). 
1.3. Targi będą się odbywać w City Box w Koszalinie (Rynek Staromiejski obok Ratusza) 

2. Warunki udziału w Targach

2.1. Wystawcą może być osoba prawna lub fizyczna, prezentująca ofertę zaakceptowaną przez 
Organizatora. 
2.2. Wystawca dokonuje zgłoszenia udziału w Targach poprzez przesłanie wypełnionego i 
podpisanego Formularza Zgłoszeniowego elektronicznie na dane adresowe podane przez 
Organizatora w Formularzu. 
2.3. Udział w Targach jest możliwy wyłącznie przy skorzystaniu z jednego z pakietów 
przygotowanych przez Organizatora lub na podstawie indywidualnej umowy.

a) Pakiet I oferta skierowana do firm i instytucji – 
obejmuje:

 
• stoisko wystawiennicze wraz z niezbędnym 

wyposażeniem (przestrzeń na antresoli 
wystawienniczej 2x2m (stolik, 2 krzesła, prąd)

• możliwość sprzedaży swoich prac i/lub technologii
• wpis do folderu targowego (nakład 300 egz.)
• promocja wystawcy na stronach internetowych 

CENA 246 zł brutto

b) Pakiet II oferta dla studentów, artystów 
amatorów - obejmuje:

• stoisko warsztatowo-artystyczne zobowiązujące 
do poprowadzenia działań artystycznych np. 
warsztatu, wykonania instalacji, lub innej formy 
działań artystycznych ustalonych z Wystawcą

• możliwość prezentacji/sprzedaży swoich prac 
i/lub technologii 

• wpis do folderu targowego (nakład 300 egz.)
• promocja wystawcy na stronach internetowych 

CENA 61,50 zł brutto



2.4. Zgłoszenia uczestnictwa w Targach można przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 
23.11.2016. O wyniku weryfikacji uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową 24.11.2016

2.5. Organizator wystawia fakturę i rezerwuje miejsce ekspozycji po zaksięgowaniu wpłaty, która 
musi nastąpić najpóźniej do dnia 30.11.2016

2.6. Podpisany Formularz Zgłoszeniowy stanowi oświadczenie Wystawcy o przyjęciu oferty 
Organizatora, skutkujące zawarciem umowy i stanowi zobowiązanie Wystawcy do wpłacenia 
ustalonej kwoty. 

2.7. Wystawca nie ma prawa podnajmować części bądź całości swojego stanowiska, chyba, że za 
pisemną zgodą Organizatora. W przypadku stwierdzenia faktu podnajęcia stoiska, Organizator ma 
prawo doliczyć koszt udziału dodatkowego Wystawcy. 

2.8. Wystawca może utracić prawo do udziału w Targach z chwilą:

a) niezapłacenia należności za uczestnictwo w terminie określonym w niniejszym 
regulaminie
b) nieprzestrzeganie przepisów regulaminu 

W powyższych przypadkach, – jeżeli Organizator korzysta w powyższego uprawnienia, składa 
Wystawcy oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i ma prawo
domagać się od Wystawcy uiszczenia wszelkich należności z tytułu udziału w Targach lub 
odszkodowania.

2.9. Montaż stoiska możliwy będzie najwcześniej w czwartek (08 grudnia 2016 roku) od godziny 
10:00 – 20:00 

2.10. Demontaż stoiska w sobotę po godz. 20.00 lub w niedzielę od godz. 10.00 do 13.00

3. Rezygnacja z uczestnictwa w Targach oraz niewykonanie umowy z powodu siły 
wyższej

3.1. Rezygnacja Wystawcy jest możliwa w terminie do 27 listopada 2016 roku – Organizator 
zwraca Wystawcy otrzymaną kwotę w terminie do 7 dni, od otrzymania zgłoszenia. 

3.2. W przypadku rezygnacji po określonym terminie – otrzymana przez Organizatora kwota, nie 
zostaje zwrócona. 

3.3. Rezygnację z udziału w Targach Wystawca składa na piśmie pod rygorem nieważności. O dacie
rezygnacji z udziału w Targach decyduje data wpływu do siedziby Organizatora.



4. Postanowienia końcowe

4.1.Wystawca upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT za w/w usługę bez podpisu 
zamawiającego.

4.2. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegana obowiązujących w części targowej przepisów 
administracyjnych, BHP i przeciwpożarowych.

4.3. Wystawca pozostawi stoisko i przedmioty przekazane do użytku na Targach w stanie 
niepogorszonym. W przypadku stwierdzenia powstania jakichkolwiek uszkodzeń lub zniszczeń 
Wystawca pokryje całkowite koszty związane z ich naprawą lub odtworzeniem.

4.4. Spory wynikające z postanowień niniejszego regulaminu rozstrzygać będzie właściwy Sąd. 

4.5.  Materiały graficzne związane z prezentacją logo, oraz materiały promocyjne należy przesłać 
do 25 listopada 2016 roku na adres e-mail: targisztuki@ck105.koszalin.pl 


