
REGULAMIN
XIII Międzynarodowych Siemiatyckich Targów Pogranicza 

28 lipca 2019 r.

1. Informacje ogólne
a) Organizatorem XIV Międzynarodowych Siemiatyckich Targów

Pogranicza  jest  Siemiatyckie  Konsorcjum  Inicjatyw
Gospodarczych

b) Miejscem  wystawy  są  tereny  rekreacyjne  nad  zalewem  w
Siemiatyczach

c) Tereny wystawowe  czynne będą w dniu 28 lipca  2019 r.  w
godz.  8:00-20:00. Oficjalne otwarcie Targów odbędzie się o
godz. 14:00

d) Wstęp  na  Tereny  Wystawowe  podczas  wystawy  dla  osób
zwiedzających jest bezpłatny.

2. Warunki uczestnictwa 
a) Warunkiem udziału w targach jest dostarczenie przez Wystawcę 

na adres Organizatora – Karty Zgłoszenia Uczestnictwa 
prawidłowo wypełnionej i podpisanej przez uprawnione do tego 
osoby do dnia 23.07.2019 r. oraz dokonanie przez zgłaszającego 
wpłaty należności w terminie ustalonym przez Organizatora na 
konto Siemiatyckiego Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych: Bank 
Spółdzielczy w Siemiatyczach 88 8092 0001 0003 5549 2000 0010

b) W przypadku zgłoszonej na piśmie do dnia  23.07.2019r. 
rezygnacji Wystawcy z udziału w targach Organizator zwraca 
koszty z tytułu zakupu powierzchni.

c) W przypadku odwołania targów z przyczyn leżących po stronie 
Organizatora, wpłacone kwoty zostaną zwrócone, przy czym 
strony nie będą miały do siebie żadnych roszczeń.

d) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany terminu 
i miejsca targów w przypadku zaistnienia okoliczności od niego 
niezależnych, za które nie ponosi odpowiedzialności. O zmianach 
tych i przyczynach ich powstania Organizator powiadomi 
Wystawcę. W takich przypadkach Wystawcy nie przysługuje 
prawo do odszkodowania lub zmniejszenia opłat.

e) Organizator przydziela powierzchnię oraz określa lokalizację 
stoiska.

f) Organizator wykona oznakowanie rozmiarów stanowiska 
handlowego.

g) Wystawca traci prawo udziału w targach w przypadku:
 niedotrzymania  warunków  niniejszego  Regulaminu  i

odpowiednich uzgodnień,
 nieuiszczenia opłat za udział w targach,
 prezentacji  towarów  nie  związanych  z  tematyką

targów (chyba że Organizator wyrazi zgodę).

3. Lokalizacja i eksploatacja stoiska
a) Wystawca  uzgodni  z  Organizatorem  szczegóły  uczestnictwa  w

targach, a w szczególności usytuowanie stoiska.
b) O  lokalizacji  stoiska  decyduje  wielkość  stoiska  oraz   kategorie

branżowe Wystawców.
c) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji lub kształtu

stoiska  jeżeli  względy  organizacyjno-techniczne  uniemożliwiają
realizację życzeń Wystawcy.

d) Wystawca  ma  prawo  eksponować  swoje  towary  wyłącznie  na
wykupionym  stoisku,  uwzględniając  to  iż  eksponaty  nie  mogą
zasłaniać sąsiednich stoisk oraz nie mogą utrudniać swobodnego
poruszania się Zwiedzających.

e) Organizator  ma  prawo  usunąć  eksponaty,  które  uzna  za
niebezpieczne,  sprzeczne  z  prawem,  kolidujące  z  charakterem
targów.

4. Reklama 
a) Uczestnik ma prawo do prowadzenia reklamy na powierzchni 

własnego stoiska w zakresie uzgodnionym z Organizatorem.
b) Reklama poza stoiskiem wymaga zgody Organizatora i może być 

realizowana wyłącznie za jego pośrednictwem i dodatkową 
opłatą. W przeciwnym razie reklama taka podlega likwidacji na 
koszt Uczestnika.

5. Warunki techniczne
a) Organizator  nie  wyraża  zgody  na  umieszczanie  eksponatów  w

przejściach lub miejscach do tego nie przeznaczonych.
b) Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za formę, treść, sposób

promocji, reklamy i stan wyposażenia stoiska.
c) Parkingi przy Amfiteatrze są bezpłatne i niestrzeżone.

6. Zabezpieczenie 
a) W czasie trwania targów stoisko powinno mieć ciągłą obsługę i

nadzór Wystawcy.
b) Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania wydawanych przez

Organizatora  poleceń  w  zakresie  ochrony  p.  poż.  i  innych
mających  wpływ  na  prawidłowość  i  bezpieczeństwo  przebiegu
targów. 

c) Organizator nie ponosi  odpowiedzialności  za żadne wypadki  lub
uszkodzenia ciała pracowników Uczestników, szkody lub ubytki w
mieniu  Uczestników  spowodowane  przez  osoby  trzecie  albo
powstałe  z  przyczyn  leżących  po  stronie  poszkodowanego  w
czasie trwania targów w trakcie montażu i demontażu. 

d) Organizator nie ponosi  odpowiedzialności  za żadne wypadki  lub
uszkodzenia  ciała  pracowników  Wystawców  spowodowane  siłą
wyższą (np. pożarem, zalanie wodą, przerwą w dostawie prądu)
niezależną od Organizatora.

7. Przepisy dotyczące urządzeń elektrycznych i ochrony
p. poż.

a) Na terenie targów obowiązuje zakaz:
 używania grzejników gazowych;
 podłączania energii elektrycznej we własnym zakresie;
 korzystania z prowizorycznej lub uszkodzonej instalacji 

elektrycznej;
 pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci 

urządzeń nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji;
 wnoszenia na teren targów substancji chemicznych 

pożarowo niebezpiecznych;
 zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń 

przeciwpożarowych oraz tarasowania dróg 
ewakuacyjnych;

 używania sprzętu pożarniczego do innych celów.
b) Uczestnik zobowiązany jest po zakończeniu działalności handlowej

do zabezpieczenia towaru i przechowywania go we własnym 
zakresie.

c) Zobowiązuje  się  wystawcę  do  natychmiastowego  zgłoszenia
Organizatorowi  wszelkich  dostrzeżonych  nieprawidłowości
mogących  mieć  wpływ  na  bezpieczeństwo  wystawców  i
zwiedzających.

8. Reklamacje
a) Ewentualne reklamacje Uczestników powinny być niezwłocznie 

zgłaszane pisemnie do biura Targów, reklamacje złożone po 
zakończeniu targów nie będą uwzględniane.

b) Wszyscy Uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do 
przestrzegania regulaminu porządkowego i wykonywania poleceń 
służb bezpieczeństwa tzn. Policji, Straży Pożarnej, służb 
Organizatora działających w czasie Targów.

c) Przypadki nieuwzględnione w regulaminie będą rozstrzygane na 
podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
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