Dotyczy imprezy która odbywa się:
w dużej hali sportowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego SGGW
przy ulicy Jana Ciszewskiego 10, 02-786 Warszawa
Godziny otwarcia dla wystawców:
Niedziela 6:00-18:00
Otwarcie drzwi dla odwiedzających:
10:00 (9:00 – osoby ze specjalnymi biletami VIP)
Godziny w których możecie Państwo się wystawiać ze stoiskami i towarem:
SOBOTA : 21:00-00:00 / NIEDZIELA: 6:00-09:00
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Organizatorem jest Pangaea - Karolina Sygryda Dzieduszow ul. Bema 89b/86, 15-662 Białystok NIP 5422964059
Zgłoszenia do udziału przyjmowane są jedynie poprzez formularz znajdujący się na stronie www.wiwarium.com.pl.
Organizator imprezy zobowiązuje się do zapewnienia stanowiska odpowiadającego zamówieniu
Organizator odpowiada za doprowadzenie prądu do każdej wyspy, doprowadzenie prądu z punku dostępu w zakresie własnym każdego
wystawcy.
Organizator zapewnia stabilne, wytrzymałe stoły do wystawienia towaru nie przekraczającego 100kg/stół
Wynajmujący zobowiązuje się do zachowania względnej czystości wokół stanowiska wystawowego.
Wynajmujący zobowiązuje się do dbania o wynajęte na potrzeby wystawy sprzęty i oddanie ich w stanie nie naruszonym.
Obowiązuje obowiązkowe zabezpieczenie przez wystawcę wynajmowanych stołów poprzez zakrycie stołu materiałem przysłaniającym
blat i front stołu, oraz oznaczenie stoiska widoczną nazwą/logiem
Wynajmujący ma prawo wykorzystać jako przestrzeń reklamową swoje stoły, ekspozytury, regały itp. Natomiast wszelkie roll-upy, banery
wieszane poza stołem muszę być wcześniej zgłoszone i mogą podlegać dodatkowym opłatom (nie dotyczy współpracujących z nami
fundacji).
Na terenie Targów obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających (osoby
nietrzeźwe będą musiały opuścić teren imprezy).
Na jedno wynajęte stanowisko handlowe przysługują 2 opaski wstępu dla osób obsługujących stoisko. Przy większych zamówieniach prosimy
o kontakt w celu ustalenia indywidualnych warunków.
Wynajmującym mogą być jedynie osoby pełnoletnie. Niepełnoletni mogą przebywać wyłącznie z dorosłym wystawcą.
Cennik:
a)
b)
c)
d)

60zł netto (+23% Vat) za stoisko handlowe 1.80x1.75m, przy czym 1.8x0.75 to wymiar stołu
50zł netto (+23% Vat) za stoisko handlowe 1.80x1.75m, przy zamówieniu miejsca pod zabudowę własną
40zł netto (+23% Vat) za stoisko edukacyjne (nie handlowe) 1.80x1.75m, przy czym 1.8x0.75 to wymiar stołu
Stoiska reklamowe – prosimy kontakt w celu ustalenia szczegółów

w cenie uwzględniono doprowadzenie prądu, oraz inne dodatki w dużej części sponsorowane przez organizatora.
14. W trosce o bezpieczeństwo waszych zwierząt oraz towarów, za linia stołów mogą przebywać wyłącznie osoby wcześniej zarejestrowane
jako wystawcy, prosimy o przygotowanie dowodu tożsamości i okazanie przy odbiorze dokumentów i wejściówek.
15. W związku z art. 10a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt wystawcy mają całkowity zakaz sprzedaży zwierząt kręgowych na terenie
targow! Można jedynie przyjechać i zaprezentować swoje zwierzęta (kręgowce), wymienić się doświadczeniami, informacjami, kontaktami,
lecz cała operacja sprzedaży jest surowo zakazana.
16. W ofercie wystawców nie może być gatunków, których obrót jest zakazany lub są uznane za gatunki inwazyjne w krajach EU. Pełen wykaz
gatunków uznanych za inwazyjne: ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1141 z dnia 13 lipca 2016 r. http://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32016R1141&from=PL
17. Wystawca wystawiający zwierzęta wymagające osobnego dokumentu (np. CITES) ma obowiązek posiadania ich przy sobie do wglądu
organizatora oraz wszelkich osób posiadających uprawnienia do kontroli. (np. Obecny na terenie Powiatowy Inspektor Weterynarii)
18. Wystawca oświadcza, że zna przepisy RP dotyczące zwierząt które posiada, oraz posiada wszelkie dokumenty pozwalające mu uczestniczyć
wraz z wystawianymi zwierzętami na tego typu imprezach.
19. Targi oficjalnie będą trwały do 16:00 i taka godzina jest komunikowana dla klientów odwiedzających imprezę.
W wyjątkowych sytuacjach, możliwe jest zebranie stoiska wcześniej, jednak należy wcześniej uzgodnić to z organizatorami.
Osoby nie przestrzegające tego punktu regulaminu musza się liczyć z możliwym brakiem akceptacji kolejnych zgłoszeń.
20. Wszelkie rozliczenia odbywaj się przelewem na konto firmowe organizatora i potwierdzane są fakturą VAT.
Faktury pro forma są wysyłane zgłoszonym uczestnikom na początku miesiąca poprzedzającego imprezę z 7 dniowym terminem płatności.
Brak wpłaty w wyznaczonym terminie może skutkować anulacją rezerwowanego miejsca oraz konsekwencjami finansowymi.
21. Z rezerwacji bez konsekwencji można się wycofać do 2 tygodni przed planowaną giełdą.
22. Organizator ma prawo nie wpuścić na teren imprezy lub wyprosić uczestnika, jeśli uzna że ten łamie prawo, regulamin imprezy lub zagraża
dobremu imieniu imprezy.
23. Przesłanie zgłoszenia oraz uczestnictwo w imprezie równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
Kontakt do organizatora:
kontakt@wiwarium.com.pl ; tel. 733 490 305

