WARUNKI UCZESTNICTWA

1.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Wystawca zainteresowany wynajęciem powierzchni targowej przesyła do Ptak Warsaw Expo Sp. z o.o., zwanej dalej
Organizatorem, wypełniony i podpisany (przez osobę uprawnioną) formularz Zgłoszenie Uczestnictwa. Organizator
niezwłocznie potwierdza e- mailem przyjęcie zgłoszenia do realizacji. Następnie Organizator przesyła Wystawcy
fakturę pro-forma. Zgłaszający uczestnictwo (Wystawca) jest zobowiązany dokonać opłaty rejestracyjnej oraz wpłaty
50% zaliczki (od kwoty wynikającej ze zgłoszenia), na konto bankowe Organizatora, w terminie 7 dni od otrzymania
faktury pro-forma. Zawarcie umowy o uczestnictwo w Targach następuje w momencie otrzymania przez Organizatora
formularza zgłoszeniowego przesłanego przez Wystawcę.
2.

ODSTĄPIENIE I REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W TARGACH

Wystawca ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w targach pod warunkiem pisemnego zawiadomienia Organizatora,
w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o uczestnictwo w Targach. Organizator pobiera wówczas tylko opłatę
manipulacyjną w wysokości opłaty rejestracyjnej. Wycofanie przez Wystawcę jego zgłoszenia po upływie 14 dni
od daty zawarcia umowy nie zwalnia Wystawcy z obowiązku uregulowania wszystkich opłat wynikających
ze Zgłoszenia Uczestnictwa.
Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie: http://beautydays.pl
3.

OPŁATA REJESTRACYJNA

W ramach opłaty rejestracyjnej (500,00 zł netto) Wystawcy przysługują następujące usługi ze strony Organizatora
Targów:




Wpis do Katalogu targowego w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej
Uwaga: Wystawca dostarcza Organizatorowi gotowy tekst: informacje o firmie – nazwa, dane teleadresowe,
logotyp oraz tekst informacyjny w polskiej i angielskiej wersji językowej,
1 nienumerowane miejsce parkingowe;
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4.

Karty Wystawcy dla obsługi stoiska (uprawniające do wejścia na Targi) – ilość uzależniona od wielkości stoiska,
zaproszenia na Targi dla klientów Wystawcy – 20 szt. lub więcej według zapotrzebowania Wystawcy.
NAJEM POWIERZCHNI

Opłata za najem powierzchni wystawienniczej obejmuje:
 korzystanie przez Wystawcę z powierzchni wystawienniczej w okresie Targów,
 korzystanie z części wspólnych dla Wystawców targów,
 utrzymanie czystości przejść i korytarzy w hali,
 zabezpieczenie hali przez służby ochrony oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe,
 reklamę i promocję Targów,
 bezpłatny dostęp do energii elektrycznej do 3 kW (nie dotyczy powierzchni niezabudowanej).
5.

ZABUDOWA STOISKA
Powierzchnia niezabudowana − wyłącznie stoiska wyspowe
Powierzchnia o określonym metrażu pod zabudowę własną Wystawcy. Konieczne jest
zamówienie odpowiedniego zasilania elektrycznego.

300 zł/m2

Powierzchnia zabudowana bez wyposażenia
Ściany działowe, wykładzina na całej powierzchni stoiska i przyłącze prądu do 3 kW (230 V).
Oznaczenie na fryzie: nazwa podana przez Wystawcę oraz nr stoiska (format, czcionka
i rozmiar liter określony przez Organizatora).

350 zł/ m2

Dopłata za stoisko trójstronne

20%

Dopłata za stoisko narożne

15%

Cennik zawiera kwoty netto, do których należy doliczyć 23% VAT

Opłata za zabudowę stoiska obejmuje: montaż i demontaż stoiska oraz wskazane wyposażenie.
6.

USŁUGI DODATKOWE




7.

dodatkowe wyposażenie i meble: według tabeli stanowiącej załącznik nr 1A do Warunków Uczestnictwa;
usługi reklamowe: według tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do Warunków Uczestnictwa;
dodatkowe przyłącza energii elektrycznej: według tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do Warunków
Uczestnictwa.
BEZPIECZEŃSTWO

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób ani uszkodzenie eksponatów znajdujących się na terenach
targowych przed, po i w trakcie trwania Targów.
Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia eksponatów własnych w godzinach trwania ekspozycji przed
ewentualnymi szkodami, a przed zamknięciem ekspozycji – zabezpieczenie ich w sposób uniemożliwiający
uszkodzenie.
S t r o n a 2|3

Organizator nie odpowiada za przerwy w dostawie wody lub prądu oraz za szkody spowodowane siłą wyższą, jak:
strajki, zamieszki, pożar, uderzenie pioruna, huragan, powódź, grad, deszcz. Dotyczy to również okresu po zakończeniu
imprezy, gdy eksponaty i urządzenia pozostają na terenie targowym.

8.

WARUNKI PŁATNOŚCI
A. Zamawiając powierzchnię wystawienniczą, Wystawca dokonuje zaliczkowej płatności w wysokości opłaty
rejestracyjnej oraz 50% kwoty wynikającej ze Zgłoszenia, na podstawie faktury pro-forma, w terminie do 7 dni
od daty otrzymania faktury pro-forma. Pozostała kwota, obejmująca także dodatkowe usługi zamówione przez
Wystawcę, zostanie wpłacona w terminie do 20 stycznia 2018 roku, na podstawie końcowej faktury VAT
wystawionej przez Organizatora.
B. W razie zwłoki Wystawcy z zapłatą którejkolwiek części wynagrodzenia Organizatorowi przysługiwać będą
dodatkowo odsetki za zwłokę w wysokości wynikającej z art. 359 § 2[1] Kodeksu cywilnego (odsetki
ustawowe).
C. Brak wpłaty całości należności za udział w targach upoważnia Organizatora do odmówienia Wystawcy udziału
w Targach i pozbawia Wystawcę prawa do dochodzenia roszczeń z tego tytułu.
D. W przypadku braku wpłaty w terminie określonym przez Organizatora, Wystawca wyraża zgodę na poddanie
się egzekucji komorniczej na podstawie wydanego nakazu zapłaty (prawomocnego), do którego nie będzie
wnosić sprzeciwu lub zarzutów.

8a. WARUNKI PŁATNOSCI DLA WYSTAWCY POCHODZĄCEGO Z PAŃSTWA OBJĘTEGO OBOWIĄZKIEM WIZOWYM.
A. Wystawca pochodzący z państwa objętego obowiązkiem wizowym zobowiązany jest do uiszczenia 100% kwoty
wynikającej ze Zgłoszenia, na podstawie faktury w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.
B. W przypadku, w którym Wystawca nie otrzyma potrzebnej wizy, Organizator zaliczy uiszczoną przez Wystawcę
kwotę na poczet uczestnictwa Wystawcy w następnej edycji Targów, pod warunkiem, uprzedniego
poinformowania Organizatora o nieotrzymaniu wizy umożliwiającej udział w targach na co najmniej na 30 dni
przed planowanym terminem Targów.
C. Organizator zwróci Wystawcy uiszczoną kwotę tylko i wyłącznie w przypadku, w którym Wystawca nie otrzyma
wizy na kolejną edycję Targów, pod warunkiem:
 okazania przez Wystawcę decyzji o odmowie wydania wizy,
 wykazania przez Wystawcę, że dołożył należytej staranności aby przedmiotową wizę otrzymać.
D. Wystawca każdorazowo zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania Organizatora o otrzymaniu
decyzji o odmowie wydania wizy.

7. DANE KONTAKTOWE
Wszystkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail:
beautydays@warsawexpo.eu
lub na adres:
PTAK S.A.
ul. Żeromskiego 6, 95-030 Rzgów, Polska
z dopiskiem: BEAUTY DAYS 2018
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