
REGULAMIN TARGÓW - OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 

TARGI „Letni uniwersytet zdrowia” MCK KATOWICE 15-16 sierpień 2020 r. 

 

 

Nazwa imprezy: 
„Letni uniwersytet zdrowia” zwana w dalszej części regulaminu „Targami” 
 
Termin imprezy: 
15-16 Sierpień 2020 r. 
 
Termin nadsyłania zgłoszeń Wystawców do dnia: 
1 sierpień 2020 r. 
 
 
Godziny otwarcia: 

 Dla wystawców Dla zwiedzających 

14 sierpień (dzień montażowy) 8:00 – 22:00  

15 sierpień 7:30 – 20:00 9:00 – 17:00 

16 sierpień 7:30 – 20:00  9:00 – 18:00 

 
 
Miejsce imprezy: 
Międzynarodowe Centrum Kongresowe (MCK) Katowice, ul. Plac Sławika i Antalla 1 
 

Organizator Imprezy: 
Biolit Europe sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-004, przy ul. Al. Korfantego 2. 
NIP: 627274203.  
Tel: (32) 257 15 90 
e-mail: targi@uniwersytet-zdrowia.pl 
www.biolit.pl 
 
Partner: 
PTWP EC Event Center Sp. z o.o. 

40-163 Katowice Plac Sławika I Antala 1 

 
 
 

§1 

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające w obiekcie targowym w czasie przygotowań, montażu i demontażu 
stoisk oraz dni targowych. 

2. Jako Wystawcę rozumie się przedsiębiorcę zgłaszającego swój udział w targach na podstawie Karty Zgłoszeniowej lub 
innej umowy, posiadającego stoisko na terenie Targów a także każdą osobę zatrudnioną przez tego przedsiębiorcę, 
działającą w imieniu tego przedsiębiorcy, na rzecz tego przedsiębiorcy, z polecenia tego przedsiębiorcy lub w jakikolwiek 
sposób współpracującą z tym przedsiębiorcą w związku z Targami. 

3. Jako uczestnika targów rozumie się każdą osobę, która przebywa w obiekcie MCK w związku z organizowanymi targami 
niebędącą Wystawcą. W szczególności jako uczestnika rozumie się zwiedzających targi będących publicznością targową, 
wykładowców i prelegentów, artystów, zawodników, modeli, gości specjalnych, sędziów, partnerów, sponsorów, 
opiekunów grup, nauczycieli, przedstawicieli mediów, podwykonawców organizatora na podstawie zawartych umów. 
Uczestnik może przebywać na terenie targów wyłącznie na podstawie zakupionego biletu, zaproszenia lub identyfikatora 
otrzymanego od Organizatora bądź innej formy wejściówki obowiązującej w czasie Targów z zachowaniem zapisów §11 
p. 4. 

 
§2 

1. W cenę ryczałtową stoiska wliczone są następujące usługi: 
✓ Wynajem powierzchni wystawowej; 
✓ Montaż i demontaż stoiska standardowego określonego w Karcie Zgłoszeniowej; 
✓ Podłączenie energii elektrycznej do 3 kW oraz zużycie energii elektrycznej 
✓ Działania marketingowe, promocja imprezy w mediach branżowych i własnych kanałach komunikacji w tym profil 

Facebook; 
✓ Public relations - stworzenie sprzyjającej atmosfery wokół działalności handlowej, wystawienniczej, promocyjnej 

dla ekspozycji Wystawców; 

http://www.biolit.pl/


 
§ 3 

1. Do skutecznego zawarcia umowy najmu stoiska wystawowego konieczne jest spełnienie łącznie następujących 
warunków: 
✓ Prawidłowe wypełnienie i podpisanie przez Wystawcę karty zgłoszeniowej, 
✓ Akceptacja zgłoszenia i wystawienie faktury przez Organizatora, 
✓ Dokonanie przez Wystawcę zapłaty faktury pro formy w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia. 

2. W przypadku braku wpłaty w zakreślonym terminie przez co rozumie się brak zapłaty lub dokonanie zapłaty z opóźnieniem 
Organizator ma prawo anulować akceptację zgłoszenia. Organizator jest zobowiązany poinformować Wystawcę 
o anulowaniu akceptacji zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia upływu terminu zapłaty faktury. W takim przypadku 
Wystawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia. 

3. O akceptacji zgłoszeń decyduje kolejność nadesłania Kart zgłoszeniowych. 
4. Za prawidłowe zgłoszenie udziału w Targach Wystawcy uznaje się nadesłanie pocztą do organizatora wypełnionej Karty 

Zgłoszeniowej w oryginale, podpisanej przez upoważnione osoby. W przypadku podpisania Karty Zgłoszeniowej przez 
osobę nie figurującą w KRS lub innym dokumencie potwierdzającym działalność gospodarczą Wystawcy, wymagane jest 
przesłanie pisemnego pełnomocnictwa. 

5. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy Organizator potwierdzi przyjęcia zgłoszenia dokonanego pocztą elektroniczną.  
6. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 1 sierpnia 2020 r. 
7. Faktura pro-forma zostanie wystawiona na podstawie Karty Zgłoszeniowej, a po otrzymaniu płatności zostanie 

wystawiona Faktura VAT w dniu otrzymania wpłaty na konto Organizatora i przesłana Wystawcy do 7 dni.  
 

§4 
1. Lokalizacja stoiska na targach wynika z warunków organizacyjno-technicznych; stoisko przydzielane jest przez 

organizatora, na podstawie: w pierwszej kolejności - zatwierdzonych zgłoszeń, w drugiej kolejności – dokonanej zapłaty. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji stoiska, powierzchni zamówionej przez Wystawcę, jeśli warunki 

organizacyjne i projektowo-techniczne uniemożliwiają możliwość realizacji życzeń Wystawcy. 
3. Szczegółowe życzenia dot. Lokalizacji stoiska będą uwzględniane w miarę możliwości, lecz nie stanowią warunków 

uczestnictwa ani podstawy do składania jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora. 
4. Korespondencja z Wystawcą odbywa się drogą mailową na adres wskazany w Karcie Zgłoszeniowej. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie bądź nieodczytanie jakichkolwiek informacji przekazywanych 

drogą mailową z przyczyn leżących po stronie Wystawcy. Informacje wysłane mailowo przez Organizatora traktuje się 
jako skutecznie doręczone. 

 
§5 

Wystawca nie może przenosić praw, wynikających z zawartej między nim a Organizatorem umowy, na osoby trzecie ani 
użyczać przedmiotu umowy lub jej części osobom trzecim. 

 
§6 

1. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscu imprezy tj. MCK Katowice oraz 
przepisów dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego a w szczególności: Regulaminu Międzynarodowego Centrum 
Kongresowego w Katowicach, Ogólnych Warunków Najmu, Instrukcji przeciwpożarowej (na stronie internetowej obiektu) 

2. Wystawca ma obowiązek zapoznania z niniejszym Regulaminem Targów oraz Przepisami obowiązującymi w Obiekcie 
wszystkich swoich pracowników, podwykonawców i osób działających na jego zlecenie w związku z udziałem w Targach. 

 
§7 

1. Każdy Wystawca otrzymuje bezpłatnie dwa identyfikatory na każde stoisko.  
2. Dodatkowe identyfikatory Wystawca może dokupić w preferencyjnej cenie 30,00 zł brutto, po pisemnym przesłaniu 

zamówienia stanowiącego część wskazaną w karcie zgłoszeniowej. 
3. Identyfikator upoważnia do wejścia na obszar imprezy (podczas jej trwania oraz na czas montażu i demontażu stoisk) 

wejściem dla Wystawców oraz wejściami głównymi do obiektu. 
4. Identyfikatory wystawiane są imiennie i każda sztuka przeznaczona jest wyłącznie dla 1 osoby. 
5. Wystawca nie ma prawa do odsprzedaży, udostępniania identyfikatorów otrzymanych od Organizatora, jakimkolwiek 

osobom nie związanym bezpośrednio z obsługą stoiska Wystawcy. 
6. Wystawca ma prawo wykupić wjazdówkę na parking przy ul. Olimpijskiej na czas trwania targów i montażu oraz 

demontażu w preferencyjnej cenie, po pisemnym przesłaniu zamówienia stanowiącego część wskazaną w karcie 
zgłoszeniowej. 

7. Do wystawienia wjazdówki należy zgłosić numer rejestracyjny pojazdu, który będzie zawarty we wjazdówce. 
8. Wjazd na rozładunek i załadunek w trakcie trwania montażu i demontażu będzie możliwy na czas jednej godziny po 

wpłaceniu kaucji strażnikowi przy szlabanie w wysokości 300,00 zł. (dotyczy pojazdów bez wjazdówki na parking) 
9. Po upływie tego czasu kaucja przepada, a pojazd zostanie skierowany do wyjazdu. 
 

§8 
1. Opłaty Wystawcy wynikają z wielkości zamówionej powierzchni i wyposażenia dodatkowego. Opłata wpisowa jest 

integralną częścią zgłoszenia i jest obligatoryjna dla każdego Wystawcy 
2. Wpis do aplikacji podstawowy obejmujący dane teleadresowe i profil działalności przedsiębiorstwa Wystawcy jest 

obligatoryjny dla każdego Wystawcy celem uzupełnienia dokumentacji dla właściciela obiektu. Wpis jest bezpłatny. 



Informacje o dodatkowych formach reklamy podczas targów zawarte są na stronie www.biolit.pl oraz w karcie 
zgłoszeniowej.   

§9 
1. Rezygnacja z uczestnictwa Wystawcy w Targach wymaga pisemnego zawiadomienia Organizatora 
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa przed dniem 01.08.2020 r. Wystawca ma obowiązek uiszczenia kary umownej w 

wysokości 60% wartości zamówionej powierzchni i wszelkich dodatkowych usług określonych w Karcie Zgłoszeniowej 
„Zamówienie Stoiska”. 

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po dniu 01.08.2020 r. Wystawca ma obowiązek uiszczenia kary umownej w 
wysokości 100% wartości zamówionej powierzchni i wszelkich dodatkowych usług określonych w Karcie Zgłoszeniowej 
„Zamówienie Stoiska”. 

4. Niezależnie od naliczonych kar umownych Wystawca traci prawo do uczestnictwa w imprezie w przypadku: 
Nieprzestrzegania niniejszych Warunków Ogólnych Uczestnictwa oraz Regulaminów Obiektu o których mowa w §5 

5. Organizator ma prawo do odwołania Targów lub przesunięcia daty ich organizacji w każdym terminie na skutek 
okoliczności niezależnych od niego, tj. okoliczności, o których nie wiedział i nie mógł ich przewidzieć lub którym nie mógł 
zapobiec, pomimo dołożenia najwyższej staranności, w szczególności z uwagi na katastrofy, zmianę przepisów krajowych 
lub zagranicznych, wydanie lub niewydanie stosownych decyzji przez organy administracji publicznej w kraju lub za 
granicą, klęski żywiołowe, wojny, zamieszki, ataki terrorystyczne, blokady dróg, strajki, z wyjątkiem strajków pracowników 
Instytucji, których Organizator mógł łatwo uniknąć. W przypadkach wskazanych powyżej Organizator nie ponosi żadnych 
prawnych konsekwencji wobec Wystawcy lub Uczestników. 

6. Organizator ma prawo do odwołania Targów z przyczyn leżących po jego stronie w każdym terminie. Wówczas 
zobowiązany jest do zwrócenia wpłaconych przez Wystawców należności na poczet wynajętych stoisk oraz zwrotu 
udokumentowanych wydatków poniesionych przez Uczestników na zakup biletów. 

 
§10 

1. Wystawca jest zobowiązany zarówno w okresie targów jak i montażu i demontażu stoisk do zabezpieczenia na własny 
koszt i ryzyko eksponatów, sprzętu i urządzeń przed ewentualnymi szkodami ubytkami lub kradzieżą. 

2. W okresie trwania targów hale targowe pozostają prewencyjnie pod ochroną wyspecjalizowanej firmy ochroniarskiej. 
Ochrona nie ponosi odpowiedzialności za poszczególne stoiska i pozostawione na stoiskach mienie Wystawców 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu Wystawców i uczestników targów 

spowodowane przez osoby trzecie albo wynikające z winy poszkodowanego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności 

za szkody spowodowane siłą wyższą, pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą, niezależną od 

Organizatora przerwą w dostawie prądu lub innych mediów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie 

Wystawców i Uczestników pozostawione na terenie Targów i w ich otoczeniu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za projekt, budowę i demontaż stoisk wykonywanych przez Wystawcę lub 
inną firmę na zlecenie Wystawcy na powierzchni wynajętej przez Wystawcy jako „niezabudowana”. Organizator nie 
ponosi odpowiedzialności za zainstalowane sprzęty, urządzenia, dodatkowe elementy zabudowy, które Wystawca 
dostarczył we własnym zakresie na stoisko wynajęte jako niezabudowane lub zabudowane. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposoby, rodzaje, efekty jakichkolwiek zabiegów fryzjerskich, 
kosmetycznych i innych dokonywanych na stoiskach poszczególnych wystawców jakim poddają się Uczestnicy Targów. 

6. W przypadku wynajęcia powierzchni niezabudowanej Wystawca ma obowiązek dostarczenia projektu elektrycznego 
najpóźniej do dnia 01.08.2020 r., a także po wykonaniu zabudowy protokołu z kontroli elektrycznej oraz zerowania 
gniazd wewnątrz stoiska, lub oświadczenia o prawidłowym wykonaniu instalacji najpóźniej do godziny 24:00 w dniu 
14.08.2020 r. do akceptacji przez właściciela obiektu. 

7. Wystawcy targów powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć 
swoje mienie znajdujące się na terenach targowych (eksponaty, sprzęt i urządzenia na stoisku, pojazdy itp.) zarówno na 
okres trwania targów jak i na okres montażu i demontażu stoisk. 

8. Wystawca ponosi odpowiedzialność za przekazane mienie w postaci wyposażenia dodatkowego. W przypadku 
zniszczenia, zgubienia elementów zabudowy bądź innych nie będących własnością Wystawcy elementów wyposażenia 
dodatkowego Wystawca zostanie obciążony kwotą stanowiącą równowartość tych przedmiotów wg faktury VAT ich 
zakupu. 

9. Maksymalne natężenie hałasu na stoisku nie może przekroczyć 70 Db. W przypadku nieprzestrzegania tego zapisu, 
Organizator zastrzega sobie prawo do reakcji, aż do odłączenia dopływu energii elektrycznej do stoiska włącznie. W 
przypadku gdy Wystawca ma zamiar w trakcie trwania imprezy przekroczyć wartość 70 Db jest zobowiązany uzgodnić 
warunki i zakres ochrony przed nadmiernym hałasem. 

10. Ze względu na charakter imprezy emisja dźwięku może zostać przekroczona w obszarach wskazanych przez 
Organizatora. 

11. Ze względu na bezpieczeństwo wystawcy targów zobowiązani są do wyłączenia zasilania stoiska każdorazowo przed 
opuszczeniem stoiska, poza zgłoszonymi obwodami całodobowymi. Główne zasilanie hali zostaje wyłączone poza 
godzinami określonymi w preambule jako godziny otwarcia hali (poza zgłoszonymi obwodami całodobowymi). 

12. Po zakończeniu Targów Wystawca wynajmujący powierzchnię zobowiązany jest do usunięcia wszystkich swoich 
elementów zabudowy i sprzętów dostarczonych na stoisko we własnym zakresie w terminie wskazanym w preambule 
niniejszego Regulaminu w pozycji „demontaż stoisk”. Wystawca wynajmujący powierzchnię niezabudowaną ma także 
obowiązek usunąć własne wykładziny oraz taśmy mocujące wykładzinę w terminie wskazanym w preambule niniejszego 
Regulaminu w pozycji „demontaż stoisk” 

13. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora pozostawienia elementów zabudowy lub pozostałości po taśmach 

http://www.biolit.pl/


mocujących lub jakichkolwiek elementów będących własnością Wystawcy lub podmiotów działających na jego zlecenie, 
ma prawo do ich usunięcia na koszt Wystawcy oraz obciążenia karą umowną Wystawcy w kwocie 2 900 zł netto za każdy 
przypadek. 

14. Każdy Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku w godzinach otwarcia Targów dla publiczności oraz 
posługiwania się przy wejściu i wyjściu z hali wystawowej identyfikatorem wydanym przez Organizatora 

15. Udział w Targach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody Wystawcy, jego pracowników, osób działających na zlecenie 
i w związku z Wystawcą, podwykonawców Wystawcy i wszelkich innych podmiotów uczestniczących w Targach 
w związku z Wystawcą, na nieograniczone wykorzystanie wizerunku ww. osób poprzez zdjęcia, nagrania audio i wideo 
wykonywane w trakcie targów i w związku z nimi oraz publikowania ich na stronie internetowej organizatora 
i podmiotów współpracujących, portalach społecznościowych , relacjach prasowych, materiałach informacyjnych 
w celach promocyjnych. 

 
§11 

1. Każdy Uczestnik targów zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz przepisów obowiązujących w 
miejscu imprezy tj. MCK Katowice oraz przepisów dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego a w szczególności: 
Regulaminu Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, Ogólnych Warunków Najmu, Instrukcji 
przeciwpożarowej. 

2. Ceny biletów dla Uczestników podane są do publicznej wiadomości na stronie www.biolit.pl oraz w materiałach 
reklamowych targów. Organizator ma prawo weryfikować uprawnienia uczestników do zakupu biletu ulgowego. 

3. Organizator nie wymienia, nie przyjmuje zwrotu zakupionych bądź będących w posiadaniu uczestnika z innego tytułu 
biletów, zaproszeń czy identyfikatorów z zastrzeżeniem zapisów §9 p.6  

4. Uczestnik w momencie przebywania na terenie Targów oraz w ich otoczeniu na podstawie biletu, zaproszenia bądź 
jakiejkolwiek innej formy wejściówki, wyraża zgodę na nieograniczone wykorzystanie swojego wizerunku poprzez 
zdjęcia, nagrania audio i wideo wykonywane w trakcie targów i w związku z nimi oraz publikowania ich na stronie www 
organizatora i podmiotów współpracujących, portalach społecznościowych, relacjach prasowych, materiałach 
informacyjnych w celach promocyjnych Targi. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestnika innym Uczestnikom lub Wystawcom. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne spowodowane przez Uczestnika na sprzętach i 
pomieszczeniach w obiekcie MCK Katowice i jego otoczeniu. 

 
§12 

Klauzula informacyjna RODO 
1. Przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L 119/1, zwane w dalszej części niniejszej Umowy jako „RODO”, jest konieczne 
w celu wykonania czynności przez Administratora danych osobowych. 

2. Zgodnie z art. 28 RODO administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych w 
drodze umowy zawartej na piśmie, o ile podmiot ten daje wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych gwarantujących spełnianie wymagań przewidzianych przez RODO i chroniących prawa 
osób, których dane dotyczą 

3. Administratorem danych osobowych jest organizator imprezy, tj. Biolit Europe sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. 
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych zostaje dokonane w następującym zakresie: 

1) utrwalanie, przetwarzanie i przechowywanie danych we własnym systemie informatycznym, należycie 
zabezpieczonym przez Przetwarzającego i monitorowanym pod kątem zabezpieczenia danych osobowych mu 
powierzonych 

2) aktualizację danych, 
3) niszczenie danych po ustaniu celu ich dalszego przetwarzania, w szczególności zniszczenie danych po zakończeniu 

czasu trwania uprawnień Administratora 
4) przechowywanie danych w systemach spełniających wymogi bezpieczeństwa i ochrony przekazanych danych 

osobowych, 
5) archiwizację danych. 

 

 

 
§13 

1. Wszelkie zmiany i uzgodnienia wymagają pisemnego potwierdzenia przez Organizatora. Wszelkie spory wynikłe 
pomiędzy Wystawcą lub uczestnikiem targów a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny w 
Katowicach. 

 


