REGULAMIN ŚLĄSKICH TARGÓW WĘDKARSKICH SILESIA FISHING
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą uczestników imprez targowych organizowanych przez Arenę
Operator Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (zwaną dalej Organizatorem).
Stanowią integralną część umowy, która zostaje zawarta pomiędzy stronami w momencie podpisania i
przesłania „Karty zgłoszenia.
2. WARUNKI UDZIAŁU
2.1. Podstawą udziału w targach jest przesłanie na adres Organizatora podpisanego „Zgłoszenia
uczestnictwa” oraz kopii dowodu wpłaty I raty.
2.2. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego „Zgłoszenia uczestnictwa”, Organizator potwierdzi przyjęcie
zgłoszenia. Brak dokonania zapłaty I raty nie zwalnia Wystawcy z warunków zawartej umowy, jedynie
pisemna rezygnacja złożona we wcześniejszym terminie (pkt 3.3. regulaminu).
2.3. Kolejność nadesłania zgłoszeń wraz z zapłatą I raty decyduje o możliwości wyboru lokalizacji stoiska w
danej strefie.
2.4.Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem targów jest
jednoznaczne z brakiem możliwości rezygnacji z imprezy.
2.5. Wynajęte stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla Wystawcy.
2.6. Podnajem stoiska przez Wystawcę może nastąpić tylko za zgodą Organizatora i dodatkową opłatą w
wysokości 300,00 zł netto.
2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w przypadku branży
niezgodnej z tematyką danej imprezy bądź działalności naruszającej dobre obyczaje. W takim przypadku
zgłaszający będzie powiadomiony pisemnie.
3. ZASADY PŁATNOŚCI
3.1. Wystawca dokonuje wpłat na konto ING BANK ŚLĄSKI nr 27 1050 1298 1000 0090 3148 8068.
3.2. Opłaty należy wnieść w pełnej wysokości przed objęciem stoiska wg następujących zasad:
- I rata 30% całkowitej należności brutto wpłacone jako zaliczka wraz z nadesłaniem zgłoszenia
uczestnictwa,
- II rata pozostała część łącznej należności – płatna do dnia 18 stycznia 2022 r.
Wystawca nie może objąć stoiska bez uiszczenia opłat.
3.3. W przypadku odwołania udziału w targach następuje:
- do 30 dni przed targami – zwrot całej wpłaty
- poniżej 30 dni Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Organizatora całej należności.
Odwołanie udziału w targach musi nastąpić w formie pisemnej.
3.4. Brak zagospodarowania zamówionego stoiska nie zwalnia z obowiązku uiszczenia pełnej odpłatności
za stoisko.
4. OPŁATY
4.1. Na łączną opłatę uczestnictwa w targach składa się:
a) przekazanie identyfikatorów, kart parkingowych, zaproszeń w formie drukowanej i elektronicznej,
b) dzierżawa powierzchni wystawczej na okres montażu, eksploatacji i demontażu stoiska,
c) udostępnienie 2 krzeseł oraz 1 stolika,
d) reklama i promocja targów,
e) utrzymanie czystości przejść, korytarzy, terenu wokół,
f) zabezpieczenie terenu i obiektów przez służby ochrony oraz zabezpieczenie p.poż.
4.2. Opłata za stoisko z zabudową obejmuje:
- montaż i demontaż stoiska,
- ścianki zewnętrzne stoiska,
- wyposażenie: stolik, 2 krzesła, prąd, kosz na śmieci, lada, oświetlenie, fryz z nazwą.
5. STOISKA I EKSPONATY
5.1. Lokalizacja stoiska wynika z projektu zabudowy powierzchni wystawienniczej targów.
5.2. Organizator przydziela Wystawcy powierzchnię, która została wcześniej ustalona i zatwierdzona przez
obie strony.

6. ORGANIZACJA EKSPOZYCJI
6.1. Organizator zapewnia wykonanie zabudowy w systemie octagonalnym wraz z dodatkowym
wyposażeniem określonym przez Wystawcę w Zgłoszeniu uczestnictwa.
6.2. Wykonanie stoiska z elementów Wystawcy oraz likwidacja odbywa się na koszt i ryzyko Wystawcy.
6.3. Zabrania się umieszczania na ściankach stoiska eksponatów i materiałów reklamowych za pomocą
techniki, która spowoduje trwałe uszkodzenie ścian lub konstrukcji. W przypadku stwierdzenia takiego
uszkodzenia Organizator obciąży Wystawcę dwukrotną wartością zniszczonego elementu. Eksponaty
wystawiennicze nie mogą być umieszczone w ciągach komunikacyjnych.
6.4. Stoiska powinny być przygotowane przez Wystawcę co najmniej na godzinę przed otwarciem targów.
6.5. W przypadku nie zagospodarowania stoiska, Organizator zastrzega sobie prawo do jego
zagospodarowania według własnego uznania.
6.6. Wystąpienie pkt. 6.5. jest jednoznaczne z poniesieniem pełnej opłaty za targi.
6.7. Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi stoiska od momentu otwarcia do ustalonej przez
Organizatora godziny zamknięcia targów. Wcześniejsza likwidacja stoiska nie jest dopuszczalna.
6.8. Wynajęte stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla wystawcy, wskazanego w zgłoszeniu. Podnajem, lub
odstąpienie wynajmowanej powierzchni wystawienniczej może nastąpić tylko za zgodą Organizatora. W
przypadku braku dokonania w/w ustaleń Organizator zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej
opłaty w wysokości 20% ogólnej wartości zamówienia.
7. PRZEPISY PORZĄDKOWE
7.1. Organizator udostępni tereny targowe na 1 dzień przed rozpoczęciem imprezy, w godzinach 8:00 do
godz. 20:00
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia zezwolenia na zainstalowanie eksponatów, które uzna
za niebezpieczne lub uciążliwe.
7.3. Umieszczenie na wystawie eksponatów wymagających specjalnych zabezpieczeń lub konieczności
spełnienia specjalnych technicznych warunków może się odbyć tylko po uzyskaniu pisemnej zgody
Organizatora.
7.4. Wystawca przed opuszczeniem stoiska zobowiązany jest do jego zdania u Organizatora (patrz pkt.
6.3.).
7.5. Likwidacja ekspozycji nie może nastąpić później niż do godz. 23.00 po zamknięciu Targów, a
pozostawione mienie będzie traktowane jako porzucone.
a) Organizator zastrzega sobie możliwość umieszczenia w warunkach danej imprezy konieczności
demontażu stoiska w ostatnim dniu, zaraz po jej zakończeniu.
b) Pozostawione bez pisemnej zgody Organizatora elementy zabudowy i wyposażenie stoisk, nieusunięte
w okresie demontażu, uważa się za mienie porzucone, które przechodzi bez odszkodowania na własność
Organizatora.
8. UBEZPIECZENIE I ZABEZPIECZENIE
8.1. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
8.2. Wystawcy dokonują ubezpieczenia mienia we własnym zakresie i na własny koszt.
8.3. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP i p. pożarowych.
8.4. Organizator zapewnia dozór terenów targowych w czasie trwania targów w godzinach od zamknięcia
wystawy do jej otwarcia w dniu następnym.
8.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób ani uszkodzenia eksponatów znajdujących
się na terenach targowych przed, po i w trakcie trwania imprezy wyrządzone przez Wystawcę.
8.6. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, włamaniem do pomieszczeń
wystawienniczych lub miejsc składowych, za szkody wyrządzone z winny wystawcy, za przerwę w dostawie
prądu lub wody oraz za szkody spowodowane siłą wyższą jak pożar, uderzenie pioruna, huragan, powódź,
grad, deszcz itp. Dotyczy to także okresu po zakończeniu imprezy, w przypadku gdy eksponaty, obudowa
urządzenia i inne towary pozostają na terenie targowym.
8.7. Wyłączenie odpowiedzialności nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom pomimo podjęcia przez
Organizatora szczególnych środków ochrony.
8.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ekspozycję pozostawioną przez Wystawcę po
zakończeniu targów.
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9. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) – dalej: RODO, Organizator informuje, że administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Arena Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 59C.
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej umowy.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy
lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji
umowy.
5. Pozyskane od Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na
zlecenie Operatora oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom
państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich.
7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zawartej umowy,
a w przypadku danych podanych fakultatywnie - do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania Pana
danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony
przed takimi roszczeniami przez Arena Operator Sp. z o.o. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie
w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
8. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych
osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania
usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, przenoszenia swoich danych osobowych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. W zakresie, w jakim Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pan/Pani
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Pana
zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pan/Pani wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu
zgody na adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy Organizatora.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Organizator zastrzega sobie prawo - w przypadku zaistnienia okoliczności od niego nie zależnych do skrócenia, przełożenia, odwołania lub częściowego zamknięcia targów. W takich przypadkach
Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania.
10.2. Wszelkie reklamacje uczestników targów winny być zgłaszane niezwłocznie organizatorowi targów jak
również w formie pisemnej do 3 dni po zakończeniu imprezy.
10.3.Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu udziału w targach oraz robót, dostaw i usług poddaje się
sądu właściwemu dla siedziby Organizatora.
10.4. Wystawca wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych, swojego wizerunku, utrwalonego za pomocą fotografii lub technik
audiowizualnych, w całości lub we fragmentach, w celach marketingowych lub informacyjnych,
związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora, jak również na jej potrzeby wewnętrzne.

