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TARGI OZE – 25 listopada 2014 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA – UMOWA 
 

Organizator: 
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   
  

Termin przyjmowania zgłoszeń  
upływa 

18 listopada 2014 r. 
o godz. 15:00  

 

Niniejszym zgłaszam nasz udział w Targach OZE.  
Zapoznaliśmy się z Zasadami Uczestnictwa zamieszczonymi na stronie nr 2,3, które stanowią integralną część 
niniejszej umowy. Zakres naszego uczestnictwa został określony w niniejszym Zgłoszeniu Uczestnictwa - 
Umowie na stronie nr 1. 
 

Pełna nazwa instytucji: 
 
 

Osoba odpowiedzialna za kontakt  
z Organizatorem: 

 
 
 

Adres: 
 
 
Strona internetowa: 
 

Osoby obecne na stoisku 
(imię i nazwisko): 

Zajmowane stanowisko 
 / pełniona funkcja 

Telefon 
kontaktowy: 

1.    
2.    
 

Forma udziału w Targach:  STOISKO WYSTAWOWE  4m2/6m² 
 

Nadruk na Fryzie  

Miejscowość i data: 
 
 
 
 
 

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej: 
 

Pierwszą stronę Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa-Umowy wraz z załącznikiem prosimy przesłać pocztą 
elektroniczną na adres e-mail: FAR2014@PKEO.ORG  (w temacie e-mail prosimy wpisać Targi OZE 

25.11.2014)  
Oryginały dokumentów odbierzemy od Państwa ze stoiska w dniu Targów 25  listopada 2014. 

 
 
Osoba do kontaktu ze strony Organizatora: Krzysztof Zaleski tel.509 438 244  
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ZASADY UCZESTNICTWA 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsze „Zasady Uczestnictwa” określają zasady i warunki uczestnictwa w Targach OZE 
organizowanych dnia 25.11.2014 r. w Przemyślu ( hotel Gloria, ul. Wilczańska 4, 37-700 Przemyśl). 
„Zasady Uczestnictwa” stanowią integralną część Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa – Umowy.  

2. Organizatorem Targów OZE   jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (ul. Szopena 51, 
35-959 Rzeszów), tel.: 017 86 76 216,  
Osoba do kontaktu ze strony Organizatora: Krzysztof Zaleski, tel. 509 438 244,  

3. Targi organizowane są w ramach projektu "FARADAY”- Budowa trwałych mechanizmów 
współpracy transgranicznej w obszarze OZE, który realizowany jest w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 2. Poprawa jakości życia, Działanie 
2.1. Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym. 

4. Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa –ma charakter umowy zawartej między Organizatorem 
a Wystawcą. 

5. Przesyłając w formie elektronicznej na adres e-mail FAR2014@PKEO.ORG Zgłoszenie 
Uczestnictwa – Umowę, Wystawca oraz jego personel zobowiązują się do udziału w Targach OZE, a 
także przestrzegania niniejszych „Zasad Uczestnictwa”.  

 
II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W Targach OZE mogą wziąć udział podmioty (Wystawcy) prezentujące ofertę zgodną z zakresem 
tematycznym imprezy bądź podmioty dopuszczone przez Organizatora. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Targach OZE jest dostarczenie do dnia 18.11.2014 r., do godz.15: 00 
Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa-Umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail 
FAR2014@PKEO.ORG (w temacie e-mail należy wpisać Targi OZE 25.11.2014). Ponadto, oryginały 
dokumentów należy przesłać pocztą na adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. 
Szopena 51, 35-959 Rzeszów (z dopiskiem: Targi OZE 25.11.2014) lub przekazać Organizatorowi na 
stoisku wystawienniczym w dniu Targów 25.11.2014 r.  

3. Organizator podejmuje się organizacji stoiska wystawowego (targowego) po otrzymaniu Zgłoszenia 
pisemnego lub w formie elektronicznej (e-mail). 

4. Wystawca na stoisko targowe skieruje, maksymalnie 2 osoby. Wystawca zapewni ciągłą obecność na 
stoisku targowym przynajmniej  jednej z w/w osób podczas trwania Targów OZE. 

5. Stoiska targowe udostępniane są Wystawcom bezpłatnie.  
6. Organizator zapewnia stoisko standardowe wystawowe:  powierzchnia 4 m2/6 m²  oraz wyposażenie: 

lada, stolik, 2 krzesła, gniazdo elektryczne.  
7. Liczba Wystawców jest ograniczona. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc  

o udziale Wystawców w Targach OZE  decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
III. ANULOWANIE UDZIAŁU  

1. Wymagana jest pisemna forma o anulowaniu udziału. 
 
 
 
IV. LOKALIZACJA STOISK WYSTAWOWYCH, ORGANIZACJA STO ISKA 

1. Organizator zapewnia bezpłatnie stoisko, catering, reklamę, nagłośnienie, moderatora, tłumacza. 
2. Wystawcy i ich pracownicy są odpowiedzialni za wszelkie szkody, które wyrządzili za sprzęt, 

eksponaty jak i właściwe użytkowanie stoiska. 
3. Zabrania się wieszania na ścianach, drzwiach sali wystawowej eksponatów oraz materiałów 

reklamowych za pomocą techniki, która spowoduje trwałe uszkodzenie ścian (np. przewiercanie, 
wbijanie gwoździ i pinesek, malowanie, klejenie nieodpowiednimi materiałami itp.).W przypadku 
stwierdzenia braku elementów zabudowy lub wyposażenia przekazanego Wystawcy, a potwierdzonego 

Protokołem Odbioru, zostanie on obciążony wartością rynkową 
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zagubionego sprzętu wg wyceny  
wykonawcy stoisk w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia. Materiały wystawiennicze nie powinny 
blokować ciągów komunikacyjnych,  wyjść  ewakuacyjnych i urządzeń przeciwpożarowych.  

 
V. DYSTRYBUCJA LITERATURY I ROZPOWSZECHNIANIE MATER IAŁÓW 
REKLAMOWYCH 

1. Literatura i materiały promocyjno-reklamowe mogą być rozdawane przez Wystawcę tylko na jego 
stoisku lub podczas prezentacji. 

2. Wystawca ma prawo do udzielania informacji i promocji tylko na swoim stoisku lub podczas 
prezentacji. 

3. Jakiekolwiek inne działania wykraczające poza ramy stoiska muszą zostać uzgodnione 
 i zaakceptowane przez Organizatora. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w materiałach reklamowych Wystawcy. 
 
VI. PRZEPISY PORZĄDKOWE 

1. Wystawcy przed rozpoczęciem Targów OZEpowinni zgłosić się do Organizatora w celu odbioru 
identyfikatora i przekazania stoiska. Udostępnienie stoiska może nastąpić dzień wcześniej tj. 
24.11.2014. za  zgodą Organizatora. 

2. Targi odbywają się 25.11.2014. w godzinach: od 10:00 do 18:00. 
3. Stoisko zostanie udostępnione w dniu Targów Wystawcy od godziny 8: 00 do 19.00.  
4. Wystawca do godz. 9: 30 ma obowiązek przygotować i zająć swoje stoisko wystawowe. 
5. Po zakończeniu Targów wszystkie materiały powinny być usunięte do godziny 19:00 
6. Wystawca powinien na swoim stoisku, jak i na całym terenie Targów przestrzegać przepisów 

sanitarnych, przeciwpożarowych, handlowych, porządkowych oraz wewnętrznych zarządzeń.  
7. W stosunkach prawnych między Wystawcą, a Organizatorem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, zaś wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane na drodze polubownej, a w przypadku 
nie dojścia do porozumienia, przez właściwy sąd.   

8. Porządek Targów OZE: 
• Udostępnienie stoisk Wystawcom w dzień Targów tj. 25.11.2014 od godz. 8:00  
• Uroczyste otwarcie Targów OZE  – 25.11.2014, godz. 10:00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

Data:                                           Podpis Wystawcy: 
 


