
 
 

 
 

 

Regulamin 

I Postanowienia ogólne 

1. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą uczestnictwa Wystawcy w Targach I Forum Ekonomicznego 
Camino Polaco  zwanych dalej Targami organizowanymi przez Wydział Teologiczny UMK w Toruniu 

2. Regulamin jest integralną częścią zgłoszenia udziału - umowy uczestnictwa Wystawcy w Targach. 

3. Zgłoszenie udziału w Targach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

II Zasady uczestnictwa 

1. W Targach mogą wziąć udział Wystawcy prezentujący ofertę zgodną z zakresem tematycznym bądź 
branżowym imprezy. Wystawienie wyrobów niezgodnych z tematyką Targów lub mogących stanowić 
zagrożenie bezpieczeństwa dla zwiedzających wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wydziału 
Teologicznego UMK - pod rygorem nieważności - oraz zapewnienia przez Wystawcę odpowiedniego 
zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Targach jest otrzymanie przez Wydział Teologiczny UMK wypełnionego 
i podpisanego przez uprawnionego do reprezentacji Wystawcę formularza zgłoszeniowego. 

3. Wydział Teologiczny UMK zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu imprezy bądź jej odwołania 
w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od organizatorów. 

III Odwołanie uczestnictwa 

1. Wystawca może tylko na piśmie pod rygorem nieważności odwołać swoje uczestnictwo w Targach. 

IV Ekspozycja 

1. Wydział Teologiczny UMK udostępnia Wystawcy bezpłatne miejsce wystawowe. Każdy Wystawca 
otrzymuje stoisko wystawiennicze z jednym stolikiem oraz dwoma krzesłami. 

2. Wystawca może zlecić wykonanie zabudowy i demontażu stoiska we własnym zakresie jednak po 
uprzednim zatwierdzeniu planu przez organizatora. 

3. Przekazanie stoisk Wystawcom nastąpi w dzień otwarcia Targów tj. 18.10.2019 r. od godz. 8:00 do 
godz. 15:00. 

4. Wystawca zobowiązany jest przygotować wystrój stoiska w dzień otwarcia Targów tj. 18.10.2019 r. 
od godz. 8:00 do godz. 9:45. 

5. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących porządku i 
bezpieczeństwa zawartych w regulaminie obiektu. 

6. Wystawcy zobowiązani są do pozostania na stoiskach do czasu zakończenia Targów tj. do dnia 
18.10.2019 r. do godz. 15:00 

7. W przypadku, gdy Wystawca, lub w jego imieniu inne podmioty, rozpowszechniają utwory 
artystyczne, Wystawca jest zobowiązany do podpisania stosownej umowy ze stowarzyszeniem 
zajmującym się ochroną praw autorskich i wnieść z tego tytułu stosowne opłaty. 



 
 

 
 

 

 

V Reklama 

1. Wystawca ma prawo do reklamowania swoich towarów wyłącznie na własnym stoisku pod 
warunkiem, że nie zakłóca to normalnego toku pracy innych Wystawców. 

2. Zamieszczenie reklam i tablic informacyjnych poza obrębem stoiska wymaga zgody Organizatora 

VI Ochrona i odpowiedzialność  

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki osób, uszkodzenia i kradzieże 
wystawionych eksponatów, towarów znajdujących się na terenie Targów przed po i w trakcie trwania 

imprezy, jak również za szkody spowodowane przez publiczność i osoby trzecie. Wszelkie ryzyko utraty 
bądź uszkodzenia mienia Wystawcy ponosi Wystawca. 

2. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia organizatorom wszelkich szkód, które 
nastąpią w czasie trwania Targów. 

3. Wystawca pokrywa wszelkie szkody powstałe w majątku organizatora w wyniku niewłaściwego 
użytkowania stoiska. 

VII Prawa i obowiązki 

1. Wystawca może dekorować powierzchnię stoiska przygotowanego przez organizatora pod 
warunkiem, że można tego dokonać bez żadnych uszkodzeń po opuszczeniu stoiska i po uzyskaniu 
zgody organizatora. 

2. Wystawcy są zobowiązani zapoznać się i przestrzegać szczegółowych przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego wywieszonych w Centrum Dialogu 

3. Spowodowanie mechanicznego lub chemicznego uszkodzenia posadzki w Centrum Dialogu kostki 
brukowej, elewacji, bramy, rolety, drzwi, ścian skutkować będzie obciążeniem kosztami naprawy w 
wysokości 100% wartości szkody. 

VIII Uwagi końcowe 

1. Postanowienia regulaminu mają również zastosowanie wobec podmiotów wykonujących czynności 
na podstawie umów zawartych z Wystawcami, w tym też wykonujących na ich rzecz usługi zabudowy. 

2. Wszelkie uzgodnienia muszą być pod rygorem nieważności potwierdzone na piśmie. 

3. Spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygać właściwy sąd w Toruniu. 

4. Wystawca wyraża zgodę na zamieszczenie zdjęć i opisów ekspozycji targowej Wystawcy, 
wykonanych przez organizatora podczas trwania Targów w materiałach reklamowych i informacyjnych. 
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