REGULAMIN
X Kaliskich Targów Edukacyjnych dla wystawców komercyjnych
17.03.2017r.

I. NAZWA IMPREZY

X KALISKIE TARGI EDUKACYJNE

II. ORGANIZATOR

Miasto Kalisz
Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu,
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu

III. MIEJSCE I CZAS PREZENTACJI
Hala Kalisz Arena
ul. H. Sawickiej 22-24
62-800 Kalisz
17 marca 2017 roku (piątek) godz. 10:00 – 16:00
www.osir.kalisz.pl

IV. TEMATYKA PREZENTACJI
- oferta edukacyjna szkół miasta Kalisza oraz szkół policealnych i wyższych uczelni,
- komputery, oprogramowanie, sieci,
- sprzęt audio, video i inne techniki,
- meble szkolne i wyposażenie sportowe,
- wydawnictwa szkolne i beletrystyczne,
- indywidualne wyposażenie ucznia,
- pomoce szkolne,
- oferta szkół językowych,
- oferta organizatorów efektywnego spędzania czasu wolnego.

V. REZERWACJA MIEJSC
Zamówienia wynajęcia powierzchni wystawienniczej prosimy dokonać na załączonym
formularzu i przesłać na adres:
Hala Kalisz Arena
ul. H. Sawickiej 22-24
62-800 Kalisz
lub
tel./fax 598-27-27
lub
e-mail: arena@osir.kalisz.pl
VI. WARUNKI UDZIAŁU I TERMINY PŁATNOŚCI
1. Firmy i wyższe uczelnie zamierzające wziąć udział w Targach, po zapoznaniu się
z regulaminem zobowiązane są:
1) Przesłać dokładnie wypełniony formularz zgłoszeniowy. Termin zgłoszenia upływa
z dniem 13.03.2017r.
2) Dokonać w terminie do 15.03.2017r. zapłaty za powierzchnię wystawienniczą bez
zabudowy w kwocie 123zł/1m2 brutto. Należność należy uregulować przelewem:
Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji,
ul. Łódzka 19-29,
62-800 Kalisz
Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej nr 22 8404 0006 2004 0022 9687 0001
TARGI EDUKACYJNE. Po otrzymaniu zapłaty (przelewu)

W tytule przelewu:

i formularza zgłoszeniowego organizator wystawi fakturę w ciągu 7 dni.
2. Zgłoszenia firm lub wyższych uczelni dokonane po terminie będą rozpatrywane
indywidualnie.
3.

Wystawca

traci

prawo
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jeśli

nie

opłaci

należności

o której mowa w pkt. 2.
4. Pozostałe należności za dodatkowe wyposażenie i inne usługi, wystawca jest zobowiązany
uiścić na konto OSRiR.
5. W przypadku wycofania deklaracji udziału w prezentacjach wniesione przez wystawcę
wpłaty nie podlegają zwrotowi.

6. Wystawca podpisując formularz zgłoszeniowy akceptuje warunki uczestnictwa co jest
równoznaczne z zawarciem umowy.
7. OSRiR zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału w Targach firmy lub
szkoły bez podania przyczyny.

VII. PROJEKT I LOKALIZACJA STOISKA
1. OSRiR zapewnia przydział powierzchni wg. zamówionej wielkości.
2. Wystawca zobowiązany jest uzgodnić z OSRiR projekt i lokalizację stoiska do dnia
15.03.2017 roku.
3. Wystawca samodzielnie projektuje i wykonuje swoje stanowisko.
4. WYSTAWCA WYKONUJE SWOJE STANOWISKO Z WŁASNYCH MATERIAŁÓW!
5. Wszystkie materiały użyte do budowy stoisk muszą posiadać atest przeciwpożarowy.
6. Organizator zapewnia:
- energię elektrycznej (1 gniazdko),
- krzesła składane (do 5 szt.),
- obsługę techniczną obiektu,
- obsługę punktu informacyjnego,
- dostęp do Internetu Wi-Fi.
VIII. ELEKTRYCZNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
1. Prace elektryczne są wykonywane wyłącznie przez elektryka upoważnionego przez
OSRiR.
2. Wystawcy są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania obowiązującego regulaminu
Hali Kalisz Arena. Na terenie obiektu obowiązuje segregacja odpadów stałych.
3. Na terenie targów obowiązuje zakaz:
- wnoszenia i spożywania używek i alkoholu, palenia tytoniu, e-papierosów, i używania
otwartego ognia,
- używania urządzeń elektrycznych w odległości mniejszej niż 60 cm. od materiałów
łatwopalnych i 30 cm. od materiałów trudnopalnych oraz urządzeń odizolowanych
od podłoża,
- korzystania z prowizorycznej lub uszkodzonej instalacji elektrycznej,

- pozostawiania

bez

dozoru
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do

sieci

elektrycznej

urządzeń

nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji,
- wnoszenia na tereny ekspozycyjne niebezpiecznych substancji chemicznych,
- zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania przejść
i wyjść ewakuacyjnych.
IX. MONTAŻ, DEMONTAŻ
1. Montaż stoisk można rozpocząć na jeden dzień przed otwarciem targów tj. w dniu
16.03.2017 roku od godz. 14:00 do 19:00 i kontynuowany będzie w dniu 17.03.2017 roku
od godz. 7:00 do 10:00.
2. OSRiR nie zapewnia ochrony stoisk w okresie ich montażu i demontażu. Wystawca może
zamówić na swój koszt (poprzez bezpośrednie zlecenie służbie ochrony) ochronę swojej
ekspozycji w wyżej wymienionych godzinach.
3. Recepcja targów przyjmuje wystawców w dniach:
16.03.2017 roku w godz. 14:00 - 19:00
17.03.2017 roku w godz. 7:00 - 16:00
4. Demontaż eksponatów jak również stoisk własnych nie może nastąpić nie wcześniej
niż o godz. 16:00, a zakończyć się do godz. 19:00 w dniu 17.03.2017 r.

UWAGA:

brak możliwości pozostawienia sprzętu, urządzeń i eksponatów wystawowych
w hali po godzinie 19:00 w dniu 17.03.2017 r.

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu

