REGULAMIN
XV TARGÓW BUDOWNICTWA, WYPOSAŻENIA I INNOWACJI
„KALBUD – INNOWACJE 2011”
z 9 maja 2011 roku

§1
Organizatorem XV Targów Budownictwa, Wyposażenia i innowacji „KALBUD-INNOWACJE 2011" jest Rada Federacji
Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu.
§2
Realizatorem targów jest Biuro Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Kaliszu.
§3
Targi mają miejsce na terenie obiektów sportowych Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 19-29.
§4
Targi odbywają się w terminie od 23 do 25 września 2011 roku. Targi czynne są w godzinach od 10,00 do 18,00.
§5
W ramach Targów dla wystawców przeprowadzone zostaną konkursy na :
1/ najlepszy produkt polski „KALBUD – INNOWCJE 2011”,
2/ najlepszy produkt-usługa „KALBUD – INNOWACJE 2011”,
3/ najciekawszą aranżację stoiska targowego.
§6
Warunkiem udziału w targach jest przesłanie karty uczestnictwa w targach, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu
(załącznik nr 1).
§7
Gdyby Targi nie odbyły się z przyczyn niezależnych od organizatora, jego odpowiedzialność ogranicza się do zwrotu kwot
wpłaconych przez wystawców.
§8
Organizator ma prawo odmowy Wystawcy udziału w Targach bądź ograniczenia powierzchni wystawienniczej w przypadku braku
miejsca.
§9
Organizator zapewnia następujące ulgi dla wystawców:
1/ 5 % ulgę - przy wpłacie jednorazowej w wysokości 100 % należności w terminie do 31 lipca 2011 roku,
2/ 3 % ulgę - w przypadku zamówienia od 30 m2 powierzchni wystawienniczej,
3/ 2 % ulgę - za udział w poprzednich targach organizowanych przez Radę Federacji SNT-NOT w Kaliszu, lecz łącznie nie może
ona przekroczyć 6 %.
§ 10
Wyznaczenia stoiska i jego lokalizacji na terenie Targów dokonuje organizator z uwzględnieniem zgłoszenia: hale bądź tereny otwarte
przylegające do obiektów sportowych Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29.
§ 11
Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia fachowej obsługi oraz utrzymania czystości wokół swojego stoiska. Utrzymanie czystości
poza stoiskami wystawców zapewnia organizator.
§ 12
Skróconą nazwę firmy (w grafice jednolitej dla wszystkich wystawców), konstrukcję stoiska -według standardowych zabudówzapewnia organizator w wariancie uzgodnionym z wystawcą.
§ 13
Wystawca może zamówić dodatkowe płatne usługi po potwierdzeniu możliwości ich uzyskania u organizatora.
§ 14

Za wystrój i estetykę stoiska odpowiada wystawca.
§ 15
Opłata za udział w targach wynosi :
1. Stoisko wystawiennicze standardowe :
a) zabudowane wewnątrz hali STANDARD-A cena 1 m2 wynosi 240,00 zł + 23 % VAT,
b) niezabudowane wewnątrz hali STANDARD-B cena 1 m2 wynosi 200,00 zł + 23 % VAT,
c) niezabudowane wewnątrz hali STANDARD-C cena 1 m2 wynosi 140,00 zł + 23% VAT,
d) niezabudowane na zewnątrz hali STANDARD-D cena 1 m2 wynosi 80,00 zł + 23 % VAT.
2. Obligatoryjny wpis do katalogu targowego - 90,00 zł + 23% VAT.
3. Wpłaty za udział w targach należy wpłacać na konto organizatora: ING Bank Śląski Oddział w Kaliszu
numer konta: 98 1050 1201 1000 0023 1775 9054
§ 16
Stoisko zostanie udostępnione wystawcy na 1 dzień przed rozpoczęciem Targów od godziny 7:30 i musi być przygotowane do
godz. 21:00 dnia poprzedzającego otwarcie targów. W szczególnych przypadkach po uprzednim uzgodnieniu
z
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organizatorem targów, stoisko może być udostępnione wcześniej.
§ 17
Nie zgłoszenie się wystawcy do godz.16,00 dnia poprzedzającego otwarcie targów będziemy traktować jako rezygnację z udziału w
targach.
§ 18
Wystawca może wziąć udział w Targach pod warunkiem uregulowania należności za zamówioną powierzchnię wystawienniczą
w
terminie
do 18 września 2011 roku. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje utratę prawa udziału
w targach.
§ 19
W przypadku rezygnacji z udziału w Targach powoduje przepadek dokonanych wpłat, a rezygnacja w terminie krótszym niż 14 dni
przed imprezą obliguje Wystawcę do wpłacenia na konto organizatora 100 % wartości złożonego zamówienia.
§ 20
Wszelkie zastrzeżenia Wystawca winien zgłosić na piśmie organizatorowi w dniu likwidacji stoiska.
§ 21
Wszelkie reklamacje lub pretensje zgłoszone przez Wystawcę na tle realizacji umowy nie mogą stanowić podstawy opóźnienia zapłaty
należności.
§ 22
Likwidacji stoiska dokonuje Wystawca po zamknięciu Targów i powinien je zakończyć najpóźniej do godziny 14,00 dnia
następnego.
§ 23
Wystawca ma prawo eksponować wyroby bądź usługi będące przedmiotem jego działalności gospodarczej.
§ 24
Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP, przeciw pożarowych, porządkowych i innych wynikających
przyjętego porządku organizacyjnego na terenie Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29.
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§ 25
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, uderzeniami pioruna, zalaniem wodą,
przerwą w dostawie prądu, gazu, wody, eksplozją i innymi przyczynami.
§ 26
Ogólną ochronę terenu Targów przyjmuje na siebie organizator. Nadzór zaś i ochrona stoiska w okresie otwarcia Targów dla
zwiedzających spoczywa na Wystawcy.
§ 27
Za urządzenia i kradzież eksponatów w godzinach otwarcia dla zwiedzających organizator nie odpowiada. Wystawca ubezpiecza
stoisko i jego zawartość we własnym zakresie.
§ 28
Do wejścia na teren Targów wystawcy i jego współorganizatorów upoważniają wydane przez organizatora identyfikatory.
§ 29
Wystawcy i ich współorganizatorzy mogą wchodzić na stoisko na pół godziny przed otwarciem Targów dla zwiedzających
winni je opuścić w pół godziny po ich zamknięciu.
§ 30
Zakwaterowanie, wyżywienie itp. Wystawca organizuje we własnym zakresie. Organizator może jednak służyć pomocą
rezerwacji noclegów.
§ 31
Wystawca upoważnia organizatora do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu.
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§ 32
Wszelkie spory między Wystawcą, a organizatorem wynikłe w toku Targów rozstrzyga Sąd Okręgowy w Kaliszu.
§ 33
Podpis osoby merytorycznie i prawnie odpowiedzialnej na karcie zgłoszenia udziału w Targach potwierdza, iż wystawca i jego
personel zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ
NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT
W KALISZU
62-800 KALISZ, ul. Rumińskiego 2
Tel. (62) 757-34-49 fax. (62) 757-79-67
e-mail: not-kalisz@xl.wp.pl
www.not.kalisz.pl

