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1. ZASADY UDZIAŁU W TARGACH

• Wystawcą może być osoba prawna lub fizyczna, prezentująca ofertę zgodnie z zakresem tematycznym Targów, 
zaakceptowana przez Organizatora.
• Wystawca może wziąć udział w Targach, jeżeli pomiędzy nim, a Organizatorem zostanie zawarta pisemna 
umowa udziału w Targach Książki w Gdańsku zwana dalej umową oraz zostaną uiszczone wszystkie należne 
opłaty.
• Dodatkowej umowy wymagają inne usługi świadczone przez Organizatora.
• Wystawca może utracić prawo do udziału w Targach z chwilą niezapłacenia należności
za uczestnictwo w terminie określonym w umowie, wówczas Organizator 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 na zasadach ogólnych, obejmującego 
rzeczywistą stratę i utracony zysk.
• Wystawca zobowiązuje się do udostępnienia stoisk w następujących godzinach:
  I dzień – 10:00–18:00 
 II dzień – 9:00–18:00
III dzień – 9:00–17:00
• Niedozwolone jest demontowanie ekspozycji i usuwanie eksponatów przed oficjalnym zamknięciem Targów.
• Wystawca zobowiązany jest zdemontować ekspozycję, usunąć eksponaty oraz przywrócić zajmowaną 
powierzchnię wystawienniczą do pierwotnego stanu najpóźniej do dnia wyznaczonego przez Organizatora.
W przypadku pozostawienia nieuporządkowanej powierzchni Organizator zleci wykonanie prac porządkowych na 
koszt Wystawcy.
• W przypadku nieopróżnienia powierzchni wystawienniczej w terminie określonym przez Organizatora, 
przysługuje Organizatorowi prawo przemieszczenia w inne miejsce pozostawionych towarów i eksponatów na 
koszt i ryzyko Wystawcy, nawet jeżeli nie odpowiadałoby to wymogom niezbędnym dla właściwości eksponatów.

2. WARUNKI PŁATNOŚCI

• Wysokość opłat za udział w Targach oraz za usługi dodatkowe określa Organizator.
• Po zawarciu umowy należy wnieść opłatę na podstawie faktury proforma do dnia 8 listopada 2021 r. 
• Warunkiem objęcia stoiska jest udokumentowanie dokonania wszystkich należności.
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3. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W TARGACH

• Wystawca ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Targach pod warunkiem pisemnego zawiadomienia 
Organizatora na 30 dni przed ich rozpoczęciem, wówczas zwrotowi podlega dokonana opłata.
• W przypadku rezygnacji z udziału w Targach w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia Targów  
lub nieobjęcia stoiska przez Wystawcę, zgłaszającemu nie przysługuje prawo zwrotu wpłaconych kwot. 
Organizator ma prawo dochodzić całości kwoty należnej za uczestnictwo w Targach, o ile nie zostały one 
wcześniej uregulowane.
• Wystawca, który nie obejmie stoiska lub zrezygnuje z udziału w Targach w sposób określony w rozdziale 
3 pkt. 2 jest zobowiązany do uiszczenia pełnej kwoty wynikającej ze złożonych zamówień oraz wszelkich 
udokumentowanych kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z jego zgłoszeniem, a następnie 
rezygnacją z uczestnictwa w Targach lub nieobjęcia stoiska.

4. WSPÓŁWYSTAWCY

• Za Współwystawców uważa się firmy nie wynajmujące powierzchni, ale obecne fizycznie na stoisku Wystawcy  
i prezentujące swoje produkty.
• Wystawca może przyjąć do swojego stoiska Współwystawcę po uzyskaniu pisemnej zgody Organizatora  
na jego uczestnictwo w Targach.
• Współwystawca jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu Targów, a za jego działania Wystawca 
odpowiada jak za własne. Współwystawcy nie przysługują prawa Wystawcy w zakresie imprez towarzyszących. 
• Wystawca nie jest uprawniony do podnajmu stoiska lub przekazywania go w jakiejkolwiek formie innym 
podmiotom.
 
5. ZABUDOWA POWIERZCHNI WYSTAWOWEJ

• Wszelkie zmiany w wyposażeniu stoiska zgłoszone przez Wystawcę na mniej niż 21 dni przed terminem Targów 
będą realizowane w miarę możliwości oraz wymagać będą dodatkowej opłaty. Wystawca zrzeka się wszelkich 
ewentualnych roszczeń w sytuacji, w której Organizator nie może zrealizować zgłoszonych zmian. Zabrania się 
umieszczania na stoisku eksponatów lub materiałów reklamowych za pomocą techniki, która powoduje trwałe 
zmiany lub uszkodzenia zabudowy.
• Wystawca odpowiada materialnie za uszkodzenia wyposażenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia 
Organizator obciąży Wystawcę dodatkowymi kosztami.
• Podczas Targów naprawa uszkodzeń lub zmiana wystroju stoiska może być dokonywana tylko w godzinach,  
w których hala wystawowa jest nieczynna dla zwiedzających oraz po wcześniejszym uzgodnieniu  
z Organizatorem.
• Jakiekolwiek usterki w dostawie mediów należy niezwłocznie zgłaszać Organizatorowi.

6. EKSPONATY

• Wystawca ma obowiązek oznakowania własnych eksponatów.
• Eksponaty nie mogą być umieszczane w ciągach komunikacyjnych. Zabrania się wieszania na konstrukcji 
powierzchni wystawowej jakichkolwiek eksponatów lub innych elementów wyposażenia stoiska.
• Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zezwolenia na zainstalowanie eksponatów niezgłoszonych  
lub usunięcia takowych, a Wystawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
• Jeżeli eksponaty wymagają zapewnienia określonych warunków, Wystawca jest zobowiązany do uzyskania 
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pisemnego potwierdzenia możliwości ich spełnienia.
• Za właściwe zabezpieczenie eksponatów jest odpowiedzialny wyłącznie Wystawca.

7. REKLAMA I IMPREZY

• Podczas wystawy działania reklamowe lub programy rozrywkowe mogą odbywać się na pisemny wniosek 
Wystawcy i za wcześniejszą pisemną zgodą Organizatora. Nie mogą one w jakikolwiek sposób przeszkadzać 
innym Wystawcom ani zakłócać ogólnego porządku Targów.
• Bez wyraźnej zgody zainteresowanych zabrania się fotografowania i filmowania cudzych eksponatów 
prezentowanych na stoisku. Na Wystawcy spoczywa ciężar dowodu, że taka zgodę uzyskał. Organizator 
zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania stoisk oraz do wykorzystania tych materiałów do własnych 
celów bez jakichkolwiek zobowiązań wobec Wystawców lub osób trzecich.
• Zamieszczenie reklam poza stoiskiem wymaga pisemnej zgody Organizatora oraz uiszczenia odpowiedniej 
opłaty. Reklama umieszczona bez zgody Organizatora będzie usuwana na koszt i odpowiedzialność Wystawcy.
 
8. PRZEPISY PORZĄDKOWE

• Wystawca zobowiązany jest do zapoznania się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu.
• Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bhp i ppoż., budowlanych oraz okazania  
– na życzenie Organizatora – odpowiednich zezwoleń, jeżeli takie są przewidziane wymogami prawa.
• Wystawca zobowiązany jest do niezastawiania przejść ewakuacyjnych, ciągów komunikacyjnych, a także 
biegów schodów i nie blokowania ich drożności.
• Na terenie całego obiektu Amber Expo obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Złamanie zakazu 
powoduje uruchomienie systemu przeciwpożarowego. Koszty nieuzasadnionego uruchomienia systemu 
przeciwpożarowego przez Wystawcę lub osoby z którymi współpracuje lub są mu podległe w wysokości  
5000 złotych ponosi w tej sytuacji Wystawca.
• Wystawca zobowiązany jest do objęcia swojego stoiska, zagospodarowania i opuszczenia w czasie 
przeznaczonym przez Organizatora na przygotowanie ekspozycji.
• W czasie trwania Targów Wystawca oraz jego przedstawiciele obowiązani są do noszenia identyfikatora 
otrzymanego od Organizatora.
• W godzinach otwarcia imprezy stoiska winny być dostępne dla zwiedzających. Okresowe zamknięcie stoiska 
wymaga zgody Organizatora.
• Wystawca zobowiązany jest do usunięcia ze stoiska i terenu dookoła niego pustych opakowań przed 
rozpoczęciem Targów.
 
9. BEZPIECZEŃSTWO, ZABEZPIECZENIE TARGÓW I UBEZPIECZENIE

• Organizator zabezpiecza teren targów poprzez pracowników do tego przeszkolonych.
• Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób ani uszkodzenia eksponatów  
znajdujących się na terenach targowych przed, po i w trakcie trwania imprezy.
• Organizator nie odpowiada za pojazdy ani inne ruchomości pozostawione na terenie targowym.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób trzecich, jak również za szkody spowodowane  
przez personel i osoby trzecie.
• Zabrania się wnoszenia na teren Targów alkoholu, substancji chemicznych, broni, materiałów wybuchowych 
oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na Targach.
• W godzinach otwarcia ekspozycji Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt eksponatów, 
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urządzeń i sprzętu przed ewentualnymi szkodami, a przed zamknięciem ekspozycji zabezpieczenia ich w sposób 
uniemożliwiający uszkodzenie.
   
10. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje i roszczenia wynikające z udziału w Targach winny być zgłaszane w formie pisemnej 
najpóźniej do ostatniego dnia Targów. Po upływie tego terminu żadne reklamacje i roszczenia nie będą 
uwzględniane.
 
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy.
• Wystawcy biorący udział w Targach organizowanych przez Organizatora zobowiązani są
do stosowania obowiązujących przepisów i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminów 
obowiązujących w obiekcie, w którym odbywają się Targi. Wystawcy nieprzestrzegający niniejszych warunków 
ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Organizatora lub osoby trzecie.
• W przypadku okoliczności od niego niezależnych, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, 
odłożenia lub częściowego zamknięcia Targów; wówczas Wystawcy nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek 
odszkodowania lub redukcji opłat za uczestnictwo w imprezie.
• W przypadku odwołania Targów z winy Organizatora Wystawcy przysługuje zwrot wpłaconych kwot  
bez odsetek.
• Wszelkie spory, mogące wynikać z tytułu udziału w Targach organizowanych przez Organizatora oraz robót, 
dostaw i usług zlecanych Organizatorowi przez Wystawców poddaje się orzecznictwu Sądu w Gdańsku.
• Przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu następuje z chwilą podpisania przez Wystawcę umowy.
• Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10.09.2021 r.

adres do korespondencji:
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tel: 504 328 219  |  604 125 542  |  885 885 200

kontakt@gdanskietargiksiazki.pl  |  www.gdanskietargiksiazki.pl


