REGULAMIN
X Kaliskich Targów Edukacyjnych
17.03.2017r.

I NAZWA IMPREZY

X KALISKIE TARGI EDUKACYJNE

II ORGANIZATOR

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

III DATA I MIEJSCE

Hala ,,Kalisz- Arena” ul. H. Sawickiej 22-24
17 marca 2017 roku (piątek) godz. 1000 - 1600
arena@osir.kalisz.pl

IV TEMATYKA PREZENTACJI

- oferta edukacyjna szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych miasta Kalisza oraz
szkół policealnych, ponadto:
- 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 aktywnego spędzania czasu wolnego

V REZERWACJA MIEJSC
Wszystkie miejsca wystawowe dla szkół są ujednolicone i wynoszą 3m x 3m. Zgłoszenie
/ankietę/ udziału prosimy kierować na adres:

Hala ,,Kalisz-Arena”
ul. H. Sawickiej 22-24
62-800 Kalisz
email: arena@osir.kalisz.pl
tel./fax. 62 5982727
Wszelkie szczegółowe informacje: strona internetowa www.kalisz.pl oraz www.osir.kalisz.pl

VI WARUNKI UDZIAŁU
1. Szkoły biorące udział w targach mają do dyspozycji powierzchnię wystawową (3m x 3m)
oraz scenę do prezentacji (2 mikrofony, odtwarzacz CD), scena prezentacji działa
od 1000 – 1600 w dniu 17.03.2017 roku.
2. Termin zgłoszenia upływa 13.03.2017 roku.
3. Zgłoszenia szkół dokonane po terminie będą rozpatrywane indywidualnie.

VII PROJEKT I LOKALIZACJA STOISKA
1. OSRiR zapewnia przydział powierzchni o wymiarach 3m x 3m dla każdej ze szkół
2. Wystawca samodzielnie projektuje i wykonuje swoje stanowisko
3. Organizatorzy proszą o organizowanie stanowiska w taki sposób aby nie przytwierdzać go
do podłoża
4. Wystawca wykonuje swoje stanowisko z własnych materiałów
5. Wszystkie materiały użyte do budowy stoisk muszą posiadać atest przeciwpożarowy
6. Organizator zapewnia dostęp do:
- energii elektrycznej (1 gniazdko)
- krzesła składane (do 5 szt.)
- obsługę techniczną obiektu
- obsługę punktu informacyjnego
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 30cm. od materiałów trudnopalnych oraz urządzeń odizolowanych
od podłoża

- korzystania z prowizorycznej lub uszkodzonej instalacji elektrycznej
- pozostawiania

bez

dozoru

włączonych

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 można rozpocząć na jeden dzień przed otwarciem targów tj. w dniu 16.03.2017
roku od godz. 1400 do 1900,

kontynuować w dniu 17.03.2017 roku od godz. 700 do

godz.1000.
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. 1400 - 1900
17.03.2017 roku w godz. 700 - 1600
4. Demontaż eksponatów jak również stoisk własnych nie może nastąpić wcześniej niż
o godz. 1600, a zakończyć się do godz. 1900.

UWAGA:

brak możliwości pozostawienia sprzętu, urządzeń
i eksponatów wystawowych w hali po godzinie 1900 w dniu
17.03.2017 roku

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu

