Regulamin uczestnictwa Wystawców
w Targach Pracy i Przedsiębiorczości

Organizatorami przedsięwzięcia są: Urząd m.st. Warszawy, Urząd Pracy m.st. Warszawy,
Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Uniwersytet Warszawski,
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

Partnerami Organizacyjnymi wydarzenia są: Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Carrefour Polska, Poczta Polska,
Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia, GADMED.

§1
Postanowienia ogólne
1.

Targi Pracy i Przedsiębiorczości, zwane w dalszej części Regulaminu "Targami" odbędą się dnia
4 października 2017 r., w godzinach 10.00 - 17.00, w salach wystawowych na II piętrze Pałacu Kultury
i Nauki w Warszawie. Wystawcami na Targach są pracodawcy krajowi, instytucje i organizacje wspierające osoby
bezrobotne i poszukujące pracy, niepełnosprawnych, młodzież, a także instytucje zajmujące się problematyką
przedsiębiorczości.

2.

Organizatorami
przedsięwzięcia
są:
Urząd
m.st.
Warszawy,
Urząd
Pracy
m.st.
Warszawy,
Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Uniwersytet Warszawski,
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

3.

Partnerami Organizacyjnymi wydarzenia są: Partnerami Organizacyjnymi wydarzenia są: Francusko-Polska Izba
Gospodarcza, Carrefour Polska, Poczta Polska, Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia, GADMED.

4.

Organizatorzy zapewniają każdemu z Wystawców: stoisko wystawiennicze o wymiarach 2 m x 2 m, stół, dwa krzesła,
gniazdo 230V, punkt świetlny, napis z nazwą firmy na fryzie stoiska, wpis do katalogu oraz catering dla dwóch osób.
Partnerzy Organizacyjni mają dedykowane oferty niestandardowe.

5.

Wystawcy obowiązani są przestrzegać warunków Regulaminu przedstawionych w jego dalszej części.
§2
Warunki uczestnictwa

1.

Warunkiem przystąpienia do udziału przez Wystawcę w Targach jest przesłanie przez Wystawcę wypełnionego
FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO wraz z WPISEM DO KATALOGU (oba te dokumenty stanowią integralną całość)
do dnia 12 września 2017 r. do godziny 16.00 wybranemu Organizatorowi w formie elektronicznej (w pliku edytowalnym
programu MS-Word *.doc lub *.rtf na e-mail: targi@up.warszawa.pl) oraz w postaci podpisanego dokumentu
z wymaganymi pieczątkami w formie papierowej (na numer faksu: 22 836 41 90) lub skanu
(na email: targi@up.warszawa.pl)

2.

Wystawca wypełniając w FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyraża zgodę na przetwarzanie wszystkich podanych danych
osobowych Wystawcy (zawartych zarówno w FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM jak i WPISIE DO KATALOGU) na
potrzeby organizacji Targów Pracy i Przedsiębiorczości, a także akceptuje postanowienia REGULAMINU
UCZESTNICTWA WYSTAWCÓW W TARGACH PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i potwierdza swój udział
w Targach.

3.

Prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zgodnie z treścią §2 ust. 1 nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem Wystawcy do udziału w Targach. Organizatorzy mają prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bądź
niezakwalifikowania Wystawcy do udziału w Targach bez podania przyczyny.

4.

Uczestnictwo w Targach jest bezpłatne.

5.

Wystawca nie może organizować żadnych akcji promocyjnych poza obrębem swojego stoiska bez zgody
Organizatorów.

6.

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

7.

Dzień 12 września 2017 r. i godzina 16.00 są ostatecznym terminem przesyłania zgłoszeń uczestnictwa, po którym
następuje zamknięcie listy wystawców, która będzie dostępna na oficjalnej stronie internetowej Targów:
www.up.warszawa.pl/targi

8.

Stoiska wystawiennicze są przypisywane Wystawcom losowo. Wystawca nie ma możliwości zmiany przypisanego
miejsca stoiska.

9.

Organizatorzy Targów wszystkim Wystawcom umieszczonym na liście, o której mowa w §2 ust 7 niniejszego
regulaminu udzielą informacji dotyczących zasad przebywania Wystawców na terenie Targów przed ich otwarciem,
w czasie ich trwania i po ich zamknięciu. Informacje te zostaną przekazane Wystawcom w osobnej informacji.

10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz straty, kradzieże lub
szkody w mieniu Wystawców i gości, powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem szkód powstałych z winy
Organizatorów. Każdy Wystawca obowiązany jest zabezpieczyć na własny koszt eksponaty, urządzenia i sprzęt przed
szkodami i ubytkami.
11. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatorów o dostrzeżonych zagrożeniach,
wypadkach lub szkodach.
12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne błędy lub przeoczenia dotyczące danych teleadresowych
i treści wpisu do katalogu w materiałach informacyjnych, sporządzonych i przysłanych przez Wystawcę.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2017 r.

