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                REGULAMIN 

 

 

I Wojewódzkich Targów Turystyczno-Gastronomicznych 

               „Gastro Travel” Świdnik  2016 

 

organizowanych przez 

Zespół Szkół nr 1 im Cypriana Kamila Norwida w Świdniku 

 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Przepisy regulaminu obejmują zasady postępowania związane z przystąpieniem                       

i udziałem w I Wojewódzkich Targach Turystyczno-Gastronomicznych „Gastro Travel” 

Świdnik 2016.  

2. Targi odbędą się w dniu 18 maja 2016r. w godzinach 11.00 – 17.00 w Świdniku                

na Placu Konstytucji 3 Maja ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10. 

3. Ilekroć, w Regulaminie, zastosowane zostanie sformułowanie „Targi” oznacza                            

to I Wojewódzkie Targi Turystyczno-Gastronomiczne „Gastro Travel” Świdnik 2016. 

„Organizator” to Zespół Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku. 

„Wystawca” oznacza pracodawców, placówki oświatowe,  instytucje i organizacje 

wspierające związane z branżą turystyczno -gastronomiczną posiadające na Targach 

stoiska informacyjno-promocyjne.  

4. Celami głównymi, które przyświecają Organizatorowi są przede wszystkim: prezentacja 

i promocja firm branży turystyczno -gastronomicznej, umożliwienie Wystawcom 

zaprezentowanie swojej oferty, profilu działalności i możliwości, zapoznanie 

z oczekiwaniami i wymaganiami lokalnego rynku pracy związanego z branżą turystyczno 

-gastronomiczną, promocja i prezentacja kierunków kształcenia szkół średnich z branży 

turystyczno -gastronomicznej, przekazanie informacji na temat możliwości zdobycia 

kwalifikacji w tej branży. 

5. Warunki uczestnictwa w Targach określa Regulamin. 

6. Przesłanie zgłoszenia udziału w targach drogą elektroniczną na adres: 

sekretariat@zsnorwid.swidnik.pl jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do 

uczestnictwa i przestrzegania Regulaminu Targów Pracy. 

7. Wystawcy biorący udział w Targach oraz Organizator zobowiązują się do 

przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.  

http://www.zsnorwid.swidnik.pl/
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§2 

WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Uczestnictwo w Targach jest bezpłatne. 

2. Warunkiem udziału w Targach jest przesłanie drogą elektroniczną do dnia 30 kwietnia 

2016 r. zgłoszenia udziału w Targach na adres: sekretariat@zsnorwid.swidnik.pl lub 

bezpośrednio do koordynatora Targów Pani Agnieszki Dziedzic na adres:                      

agnieszka-dziedzic66@wp.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: Zgłoszenie do 

udziału w Targach Turystyczno - Gastronomicznych. Zgłoszenie powinno zawierać:  

nazwę Wystawcy, adres, osobę do kontaktu, dane kontaktowe oraz określenie 

proponowanej formy zorganizowania przez Wystawcę stanowiska (np. pokaz kulinarny, 

degustacja, loteria, materiały promocyjne, warsztaty, itp.). 

3. Organizatorzy w trakcie Targów zapewniają każdemu z  Wystawców stoisko 

wystawiennicze, obsługę techniczną i organizacyjną. Organizator zapewnia każdemu                

z Wystawców bezpłatne miejsce wystawowe (3 metry na 3 metry), stół oraz dwa miejsca 

siedzące. Liczba stoisk jest ograniczona. Organizatorzy mają prawo odmowy przyjęcia 

zgłoszenia bądź niezakwalifikowania Wystawcy do udziału w Targach bez podania 

przyczyny. Decydującym kryterium o udziale w Targach Pracy będzie kolejność zgłoszeń 

i profil działalności Wystawcy.  

4. Organizator poinformuje drogą elektroniczną najpóźniej do dnia 04.05.2016 r.                     

o zakwalifikowaniu, bądź niezakwalifikowaniu Wystawcy do uczestnictwa w Targach. 

Lista Wystawców będzie również dostępna na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 1 

im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku: www.zsnorwid.swidnik.pl 

5. Zgłoszenie przez Wystawcę udziału w Targach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody 

Wystawcy i jego pracowników na bezpłatne wykorzystanie wizerunku poprzez zdjęcia, 

nagrania audio i wideo, wykonywane w trakcie Targów i publikowanie ich w celu 

promocji działalności Organizatora.  

§3 

KWESTIE ORGANIZACYJNE 

 

1. Lista Wystawców będzie dostępna na stronie internetowej szkoły: 

www.zsnorwid.swidnik.pl 

2. O rozmieszczeniu stoisk Wystawców decyduje Organizator, który umieści informację na 

ten temat na stronie internetowej szkoły najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem 

Targów, tj. 13.04.2016. 

 

http://www.zsnorwid.swidnik.pl/
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3. Wystawca ma prawo do reklamowania się, umieszczania banerów tylko w obrębie 

swojego stoiska lub w inny sposób przewidziany programowo, względnie uzgodniony 

z Organizatorem. 

4. Organizacja stanowisk przez Wystawców będzie możliwa w dniu  18 maja 2016           

od godz. 9: 00. Każdy Wystawca jest zobowiązany do  przybycia najpóźniej pół 

godziny przed rozpoczęciem Targów w celu przygotowania stoiska wystawienniczego 

tj. 10:30 i przebywania na stoisku w godzinach trwania Targów tj. 11:00 – 17:00. W 

uzasadnionych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na wcześniejsze zdanie 

stanowiska wystawienniczego. 

5. Organizator w celach marketingowych może podawać następujące informacje 

o Wystawcy: fakt uczestnictwa w Targach, umieścić logotyp Wystawcy na wybranych 

stronach internetowych i materiałach informacyjnych poświęconych promocji 

przedsięwzięcia. 

6. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatora 

o dostrzeżonych zagrożeniach, wypadkach lub szkodach.  

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane przez 

Wystawców i osoby trzecie, w tym uszkodzenia eksponatów znajdujących się na Targach, 

straty, kradzieże szkody w mieniu Wystawców i gości, wypadki lub uszkodzenia ciała, 

powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatora. 

Każdy Wystawca obowiązany jest zabezpieczyć na własny koszt eksponaty, urządzenia i 

sprzęt przed szkodami i ubytkami.  

8. Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za żadne błędy lub przeoczenia dotyczące 

danych teleadresowych w materiałach informacyjnych, sporządzonych i przysłanych 

przez Wystawcę. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone i rozpowszechniane 

w trakcie Targów. 

10. Organizator nie odpowiada za indywidualny sposób aranżacji powierzchni 

wystawienniczej przez Wystawców. 

11. W uzasadnionych przypadkach, organizatorzy może ingerować w wystrój i wyposażenie 

powierzchni wystawienniczej.  

12. Wystawcy są odpowiedzialni za uszkodzenia budynków, umeblowania, instalacji 

dokonane przez ich przedstawicieli oraz każdą osobę zatrudnioną przez nich pośrednio lub 

bezpośrednio.  
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13. Wszelkie zmiany ze strony Wystawców dotyczące uczestnictwa w Targach oraz 

rezygnacje należy składać w formie pisemnej. 

14. Podczas Targów w miejscu odbywania  przedsięwzięcia obowiązuje zakaz: palenia 

tytoniu i używania ognia, wnoszenia na tereny targowe substancji chemicznych                      

i pożarowo niebezpiecznych, zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń 

przeciwpożarowych oraz tarasowanie przejść i wyjść ewakuacyjnych. 

15. Po zakończeniu Targów Wystawca zobowiązany jest do uprzątnięcia stoiska oraz 

zgłoszenia Organizatorowi gotowości zdania stoiska.  

§4 

 

ODWOŁANIE UCZESTNICTWA 

 

1. Wystawca może odwołać udział w Targach. Odwołanie powinno być dostarczone                

do Zespół Szkół nr 1im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku na piśmie (poczta, 

faks), osobiście lub pocztą elektroniczną, najpóźniej do dnia 04 maja 2016  r. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu Targów lub ich odwołania  

w przypadku zaistnienia okoliczności, które nie są od niego zależne – bez ponoszenia 

konsekwencji finansowych. 

 

 

                                                                                          Organizator  Targów 

 

Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida 

                                                                                               w  Świdniku 
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