
 I. Po sta no wie nia ogól ne 
 
1. Po sta no wie nia ni niej sze go re gu la mi nu okre śla ją za sa dy i wa run ki 

uczest nic twa w XXXVII  Międzynarodowym Sa lo nie Edukacyjnym  
PER SPEK TY WY 2022 or ga ni zo wa nym przez Per spek ty wy Press. 

2. Pod pi sa nie for mu la rza zgło sze nio we go („Zgłoszenie uczestnictwa”) 
jest jed no znacz ne z za war ciem umo wy oraz ak cep ta cją Re gu la mi nu. 

 
 
II. Zasady uczestnictwa 
 
1. W tar gach mo gą wziąć udział pod mio ty pre zen tu ją ce ofer tę zgod ną 

z za kre sem te ma tycz nym im pre zy lub do pusz czo ne przez Or ga ni za to ra. 
2. Wa run kiem uczest nic twa w tar gach jest zło że nie for mu la rza zgło sze nio -

we go -umo wy. Za war cie umo wy na stę pu je z chwi lą prze ka za nia wy -
peł nio ne go i podpisanego zgło sze nia. Organizator potwierdza 
przyjęcie zamówienia drogą mailową. 

3. Zgło sze nie udzia łu w tar gach ob li gu je Wy staw cę do uisz cze nia  
opła ty za sto isko wy sta wien ni cze, od daty wystawienia faktury 
– dokumentu proforma.  

4. Za wszyst kie za mó wie nia do dat ko we Wy staw cy po no szą osob ne 
opła ty, wg obo wią zu ją ce go cen ni ka. 

5. Or ga ni za tor tar gów mo że nie za wrzeć umo wy bez po da nia przy czy -
ny. Fir my, któ re nie zre ali zo wa ły swo ich zo bo wią zań wo bec Or ga ni -
za to ra mo gą zo stać nie do pusz czo ne do uczest nic twa w im pre zie. 

6. Ewen tu al na re zy gna cja Wy staw cy z udzia łu w tar gach mo że  
na stą pić nie póź niej niż trzy ty go dnie przed roz po czę ciem im pre zy. W tej 
sy tu acji, re zy gna cja wią że się ze zwro tem po ło wy na leż no ści wy ni ka ją -
cej z umo wy – „Zgło sze nia uczest nic twa”. Je że li re zy gna cja na stą pi ła 
póź niej niż na trzy ty go dnie przed roz po czę ciem im pre zy, Or ga ni za tor 
nie zwra ca żad nych po nie sio nych przez Wy staw cę opłat. Re zy gna cja 
wy ma ga for my pi sem nej wraz z po twier dze niem da ty prze ka za nia Or ga -
ni za to ro wi od wo ła nia (prze ka za ne fak sem, oso bi ście lub li stem po le co -
nym). Nie ode bra nie sto iska lub re zy gna cja w spo sób in ny niż formalny 
nie zwal nia wy staw cy z obo wiąz ku uisz cze nia na leż nej opła ty. 

 
 
III. Lokalizacja stoisk wystawienniczych, transport, 

montaż i demontaż 
 
1. Re zer wa cji miej sca lub sto iska na tar gach do ko nu je Wy staw ca 

w trak cie zgło sze nia uczest nic twa w tar gach, wpisując numery 
prefereowanej lokalizacji stoiska (w pożądanej kolejności). Re zer wa -
cja da ne go sto iska nie jest rów no znacz na z gwa ran cją miej sca. Wa -
run kiem ko niecz nym, sta no wią cym gwa ran cję za re zer wo wa nej 
przez Wy staw cę lo ka li za cji jest terminowe uisz cze nie peł nej kwo ty 
opła ty za sto isko. Re zer wa cja prze pa da au to ma tycz nie wraz z pierw -
szym dniem na stę pu ją cym po upływie terminu płat no ści wska za nym 
na fak tu rze – dokumencie proforma. 

2. Trans port przed mio tów wy sta wien ni czych le ży po stro nie Wy staw cy. 
Or ga ni za tor nie po no si od po wie dzial no ści za trans port, a co za tym 
idzie, za ewen tu al ne stra ty po nie sio ne w związ ku z nie pra wi dło wym 
trans por tem. 

3. Wy staw cy przy jeż dża ją cy z wła sną za bu do wą zo bo wią za ni są 
uzgod nić pro jekt za bu do wy z Or ga ni za to rem i uzy skać zgo dę na  
je go re ali za cję naj póź niej na 28 dni przed roz po czę ciem im pre zy. 

4. Wy staw ca ma pra wo za go spo da ro wa nia sto iska tar go we go zgod nie 
z in for ma cja mi or ga ni za cyj ny mi po da ny mi na ty dzień przed tar ga mi. 
Wszel kie czyn no ści przy go to waw cze pro wa dzo ne na sto isku na le ży 
za koń czyć nie póź niej niż na pół go dzi ny przed otwar ciem tar gów 
dla zwie dza ją cych. 

5. Wy staw cy zo bo wią za ni są do utrzy my wa nia i ob słu gi sto isk w cza sie 
trwa nia tar gów. 

6. Ter mi nem prze zna czo nym na de mon taż sto isk jest ostat ni dzień  
tar gów, po ich za koń cze niu, tj. nie wcze śniej niż po godz. 16.00.  
De mon taż sto isk na le ży za koń czyć do go dzi ny 19.00. 

IV. Reklama podczas targów 
 
1. Uczest nik ma pra wo do re kla mo wa nia swo jej ofer ty wy łącz nie  

w ob rę bie wła sne go sto iska pod wa run kiem, że nie za kłó ca to  
nor mal ne go to ku pra cy in nych wy staw ców. 

2. Ja kie kol wiek dzia ła nia wy kra cza ją ce po za ra my sto iska, mu szą  
zo stać uzgod nio ne i za ak cep to wa ne przez Or ga ni za to ra. 

3. Za bra nia się, pod groź bą ka ry pie nięż nej w wy so ko ści 500 zło tych, 
uży wać na gło śnie nia sto iska oraz dys try bu cji ma te ria łów re kla mo -
wych w po sta ci na kle jek. 

 
 
V. Przepisy porządkowe 
 
1. Wy staw ca przed roz po czę ciem tar gów po wi nien zgło sić się do Or ga -

ni za to ra w ce lu re je stra cji, od bio ru iden ty fi ka to ra i prze ka za nia  
sto iska. 

2. Wy staw ca po wi nien na swo im sto isku, jak i na ca łym te re nie tar gów, 
prze strze gać prze pi sów sa ni tar nych, prze ciw po ża ro wych, han dlo -
wych, po rząd ko wych oraz we wnętrz nych za rzą dzeń in sty tu cji, na  
te re nie któ rej od by wa się im pre za. 

3. Wy staw ca obo wią za ny jest do prze strze ga nia po rząd ku w ob rę bie 
swo je go sto iska oraz do nie roz da wa nia ulo tek po za swo im  
sto iskiem.  

4. Wy staw cy i ich pra cow ni cy od po wie dzial ni są za wszel kie szko dy, 
któ re wy rzą dzi li. Są oni od po wie dzial ni za rów no za sprzęt, eks po na -
ty, jak i wła ści we użyt ko wa nie sto iska. 

5. Nie do zwo lo ne jest de mon to wa nie eks po zy cji przed ofi cjal nym  
za mknię ciem tar gów. 

6. Ma te ria ły wy sta wien ni cze nie po win ny blo ko wać cią gów ko mu ni ka -
cyj nych, wyjść ewa ku acyj nych i urzą dzeń prze ciw po ża ro wych. 

 
 
VI. Ubezpieczenie, ochrona i odpowiedzialność 
 
1. Or ga ni za tor nie po no si od po wie dzial no ści za mie nie, wy pad ki i szko -

dy w mie niu Wy staw ców i go ści po wsta łe z ja kiej kol wiek przy czy n 
z wy jąt kiem szkód po wsta łych z wi ny Or ga ni za to ra, któ ra jest  
oczy wi sta lub stwier dzo na pra wo moc nym wy ro kiem. 

2. Or ga ni za tor za pew nia ochro nę te re nu tar gów w go dzi nach noc nych, 
jed no cze śnie nie od po wia da za przed mio ty po zo sta wio ne na  
sto iskach. Wy staw ca mo że za mó wić, za dodatkową opłatą, u Or ga -
ni za to ra in dy wi du al ną ochro nę mie nia po zo sta wio ne go na sto isku 
w cza sie za mknię cia tar gów.  

3. Za le ca się uczest ni kom tar gów wy ku pie nie ubez pie cze nia od  
od po wie dzial no ści cy wil nej wy ni ka ją cej z uczest nic twa w tar gach, 
jak rów nież ubez pie cze nie eks po na tów tar go wych. 

 
 
VII. Po sta no wie nia końcowe 
 
1. Od wo ła nie tar gów z jed no znacz nych przy czyn le żą cych po stro nie 

Or ga ni za to ra po wo du je obo wią zek zwro tu po bra nych przez nie go 
opłat. 

2. Od wo ła nie tar gów z przy czyn niele żą cych po stro nie or ga ni za to ra, 
nie sta no wi pod sta wy zwro tu opłat po bra nych od Wy staw ców. 

3. Wszel kie re kla ma cje na le ży zgła szać pi sem nie. Spra wy spor ne,  
po wy ko rzy sta niu moż li wo ści po lu bow ne go roz wią za nia, na le ży  
kie ro wać do są du cywilnego w War sza wie. 
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