WARUNKI UCZESTNICTWA
1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
A.
Wystawca zainteresowany udziałem w Targach przesyła za
pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub tradycyjnej do osób upoważnionych
reprezentujących frmm PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o., zwanej dalej
Organizatorem, wypełniony i podpisany (przez osobm uprawnioną) formularz
„Zgłoszenie Uczestnictwa”. Organizator w przypadku akcetacji niezwłocznie
potwierdza pisemnie (pocztą elektroniczną) przyjmcie zgłoszenia do realizacji.
Nastmpnie Organizator przesyła Wystawcy fakturm pro-forma. Zgłaszający
uczestnictwo (Wystawca) jest zobowiązany dokonać wpłaty 30% 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 nastmpuje w momencie przesłania formularza zgłoszeniowego przez
Wystawcm.
B.
Wystawca ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w targach pod
warunkiem pisemnego zawiadomienia Organizatora, w ciągu 14 dni od daty
zawarcia umowy o uczestnictwo w Targach. Organizator pobiera wówczas tylko
opłatm manipulacyjną w postaci zaliczki 30%. Wycofanie przez Wystawcm jego
zgłoszenia po upływie 14 dni od daty zawarcia umowy nie zwalnia Wystawcy z
obowiązku uregulowania wszystkich opłat wynikających ze „Zgłoszenia
Uczestnictwa”.
C.
Dokumenty zgłoszeniowe dostmpne są do pobrania na stronie:
www.wystawamilitarna.eu, www.ipdex.pl.
2. ŚWIADCZENIA W RAMACH OPŁATY ZA UDZIAŁ W TARGACH:
W ramach wpłaty kwoty za udział w Targach Wystawcy, oprócz powierzchni
wystawienniczej oraz innych usług wymienionych w „Zgłoszenia Uczestnictwa”
przysługują nastmpujące usługi ze strony Organizatora Targów:
- wpis do katalogu w dwóch wersjach jmzykowych: polskiej i angielskiej; (Uwaga:
Wystawca dostarcza Organizatorowi gotowy tekst w dwóch wersjach
jmzykowych zgodnie z zawartością formularza Zgłoszenia do katalogu
stanowiącego integralną czmść „Zgłoszenia Uczestnictwa”.

- 1 gwarantowane miejsce na dedykowanym parkingu dla wystawców na
wszystkie dni trwania Targów.
- karty wystawcy dla obsługi stoiska (uprawniające do wejścia na Targi) – ilość
uzależniona od wielkości stoiska:
a.
stoisko do 50 m2 - 4 karty wystawcy
b.
stoisko od 50 m2 do 100 m2 - 8 kart wystawcy
c.
stoisko powyżej 100 m2 - ustalane indywidualnie jednak nie mniej niż 12
kart wystawcy
- zaproszenia na Targi dla klientów Wystawcy - według zapotrzebowania.
3. UDOSTĘPNIENIE POWIERZCHNI
Opłata za udostmpnienie powierzchni wystawienniczej obejmuje:
- korzystanie przez Wystawcm z powierzchni wystawienniczej w okresie Targów
oraz podczas montażu i demontażu;
- korzystanie z czmści wspólnych dla Wystawców Targów;
- utrzymanie czystości przejść i korytarzy w hali;
- zabezpieczenie hali przez służby ochrony oraz zabezpieczenie p/poż.;
- reklamm i promocjm Targów;
- bezpłatny dostmp do energii elektrycznej do 2kW (nie dotyczy powierzchni
niezabudowanej).
4. USŁUGI DODATKOWE
A.
Usługi dodatkowe obejmują: elektrykm, przyłącza wodno-kanalizacyjne,
sprmżone powietrze, teleinformatykm (internet bezprzewodowy), sprzątanie,
personel pomocniczy wyposażenie stoisk oraz usługi marketngowo-reklamowe
wynikające z cennika dodatkowego
B.
Zgłoszenie zapotrzebowania na wszelkie usługi dodatkowe, musi być
przekazane organizatorowi najpóźniej 21 dni przed rozpoczmciem targów
C.
Szczegóły dotyczące usług dodatkowych obejmujące m.in. cenniki oraz
sposoby realizacji znajdują sim w osobnych formularzach zamówień usług
dodatkowych

5. WARUNKI PŁATNOŚCI
Dokonując zgłoszenia udziału w Targach, Wystawca dokonuje zaliczkowej
płatności w wysokości 30% 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
Wystawcm, musi być wpłacona do dnia 30.09.2017r. Faktury wystawione po
30.09 płatne są w terminie 7 dni jednak nie później niż w dnień rozpoczmcia
targów tj. 12.10. Usługi zamówione podczas trwania targów płatną są tylko
gotówką w biurze targów.
B.
W razie zwłoki Wystawcy z zapłatą którejkolwiek czmści wynagrodzenia
Organizatorowi przysługiwać bmdą dodatkowo odsetki za zwłokm 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 Wystawcm
prawa do dochodzenia roszczeń z tego tytułu.
D.
Zgodnie z par.37 rozporządzenia ministra fnansów z dnia 27 kwietnia
2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT (Dz.U. nr 97,
poz. 970 z późn.zm.). art. 31 ustawy o podatku od towarów i usług do
przeliczenia na PLN zostanie zastosowany kurs średni ogłoszony przez Narodowy
Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.
A.

6.ZASADY INSTALACJI I ZABUDOWY
W dniach 10 -11. października 2017r. w godzinach 8.00 – 22.00
7. GODZINY DOSTEPNOŚCI OBIEKTU PODCZAS DNI TARGOWYCH
Dla Wystawców w godzianch 08:00-19:00
Dla Odwiedzających 10:00 - 17:00
8. ROZBIÓRKA INSTALACJI
W dniu 15 października 2017r w godzinach 17.00 – 22.00
W dniach 16-17 października 2017r. w godzinach 8.00 – 22.00

UWAGA: Dostmp do obiektu Ptak Warsaw Expo jest możliwy tylko po okazaniu
karty PODWYKONAWCA lub WYSTAWCA
9.PŁATNOŚCI ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ TARGOWĄ POWINNY BYĆ
PRZELANE NA KONTO NR:
58 1240 2539 1111 0010 6553 8330 – PLN Warsaw Expo
10.DANE KONTAKTOWE
Piotr Czuryłło – Dyrektor Targów,
e-mail: p.czuryllo@warsawexpo.eu, tel. +48 572 327 014
Marta Pędzich – Menadżer Targów,
e-mail: m.pedzich@warsawexpo.eu, tel. +48 572 333 896
Maciej Piwnicki – Koordynator projektu,
e-mail: m.piwnicki@warsawexpo.eu, tel. +48 513 903 602
lub na adres: PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o.
Al. Katowicka 62, 05-830, Nadarzyn
z dopiskiem „NME Warsaw 2017”

