ELITE EXPO Zbigniew Joniec
ul. św. Franciszka z Asyżu 69/2
93-479 Łódź
tel. 666 269 999, 796 869 475
e-mail: info@elite-expo.pl
www.elite-expo.pl; www.petexpo.pl

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
wraz z WARUNKAMI UCZESTNICTWA W TARGACH PET EXPO
1. Organizator targów PET EXPO
Elite Expo Zbigniew Joniec (Organizator)
2. Osoba kontaktowa
Edyta Winiarska
tel.: 796 869 475
e-mail: info@elite-expo.pl
3. Termin targów
17-19.09.2021 r.
4. Miejsce Targów
Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze (BCTW)
ul. Gdańska 187, 85-674 Bydgoszcz
5. Termin nadsyłania zgłoszeń
1.03.2021 r.
Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w miarę dostępności
powierzchni wystawienniczej.
6. Montaż, aranżacja i demontaż
(Wystawcy, Realizatorzy Zabudowy)
Montaż
14.09.2021
8:00-22:00
Montaż
15.09.2021
8:00-22:00
Aranżacja
16.09.2021
8:00-22:00
Demontaż
19.09.2021
17:00-24:00
7. Godziny otwarcia targów
WYSTAWCY
ZWIEDZAJĄCY
17.09.2021
8:00-19:00
10:00-18:00
18.09.2021
9:00-19:00
10:00-18:00
19.09.2021
9:00-24:00
10:00-17:00
8. Rejestracja Wystawców
Rejestracja wystawców odbywa się w Recepcji Targów 16.09.2021 r.
w godz. 8:00-22:00.
W tym terminie zostaną wydane materiały dla Wystawców, m.in: karty
Wystawcy, karty parkingowe, katalog i zaproszenia na bankiet.
9. Zakres towarowy targów – do pobrania na stronie
www.petexpo.pl w zakładce Wystawcy.
10. Zgłoszenie udziału w targach i warunki płatności
a) Podstawą przyjęcia zgłoszenia udziału w targach jest poprawne
wypełnienie formularza Zgłoszenie Udziału - Umowa (Umowa)
oraz podpisanie go przez osobę uprawnioną do zawierania
umów.
b) Zawarcie umowy następuje w momencie przesłania przez
Wystawcę podpisanej Umowy na adres mailowy:
info@elite-expo.pl.
c) Wpłata zaliczki za najem powierzchni wystawienniczej, mimo
nieodesłania podpisanej umowy, jest jednoznaczna
z zawarciem umowy.
d) Organizator potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia telefonicznie
lub drogą mailową.
e) Wystawca jest zobowiązany dokonać wpłaty zaliczki
w wysokości 30% należności za najem powierzchni
wystawienniczej wraz z opłatą rejestracyjną w ciągu 14 dni od
daty otrzymania faktury proforma.
Wystawca, który wyśle podpisaną Umowę do 29 lutego 2020 r.
dokonuje wpłat zaliczki w następujący sposób:
•
15% należności za najem powierzchni wraz z opłatą
rejestracyjną w ciągu 14 dni od daty otrzymania
faktury proforma.
•
15% należności za najem powierzchni do 1 września
2020 r.
f) Pozostałą kwotę w wysokości 70% należności za najem
powierzchni wystawienniczej oraz dodatkowych zamówień
dokonanych na odpowiednich formularzach Wystawca jest
zobowiązany uiścić do 30 sierpnia 2021 r.
g) Wystawca zobowiązany jest do dokonania opłaty za pozostałe
prace i usługi zlecone Organizatorowi podczas trwania targów
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury. Wystawca dokonuje
zamówienia usług dodatkowych na podstawie formularza
DOMÓWIEŃ, który jest dostępny wyłącznie podczas trwania
targów w Recepcji Targów.

h)

Warunkiem przekazania Wystawcy stoiska jest przedstawienie
przez niego potwierdzenia dokonania wpłaty pełnej kwoty
należnej Organizatorowi za uczestnictwo w Targach.
i) W razie zwłoki Wystawcy z zapłatą którejkolwiek części
należności Organizatorowi przysługiwać będą dodatkowo
odsetki ustawowe.
j) Wszelkich wpłat z tytułu uczestnictwa w Targach należy
dokonywać na konto Elite Expo Zbigniew Joniec: 15 1140 2004
0000 3003 0054 9549.
11. Koszty udziału w targach
a) Opłaty za najem powierzchni wystawienniczej oraz pozostałe
usługi – zgodnie z formularzami zgłoszenia udziału.
b) Rabaty:
•
20% - za udział w I edycji wydarzenia
•
5% - za zgłoszenie i wpłatę zaliczki do 30.11.2019 roku
•
15 % - za wynajem powierzchni od 200 mkw
•
10 % - za wynajem powierzchni od 100 mkw
•
5% - za wynajem powierzchni od 50 mkw
•
3% - za wynajem powierzchni od 30 mkw
Rabaty sumują się i naliczane są od powierzchni bez zabudowy.
c) Obowiązkowa opłata rejestracyjna wynosi 300,00 PLN. Opłata
rejestracyjna zawiera:
•
służbowe karty wstępu – pkt. 13 b
•
1 kartę parkingową na samochód osobowy
•
zaproszenia branżowe – liczba dowolna
•
podstawowy wpis do katalogu: pełna stopka teleadresowa, 300
znaków oferty w języku polskim
•
logo na stronie internetowej www.petexpo.pl w zakładce lista
Wystawców
•
kolportaż materiałów promocyjnych na terenach targowych
•
usługi: sprzątanie stoisk i ciągów komunikacyjnych, ochrona
obiektu, zabezpieczenie p.poż, nagłośnienie.
Opłata rejestracyjna nie zawiera zaproszeń na bankiet.
Do wszystkich cen netto zawartych w Formularzach Zgłoszeniowych
należy doliczyć podatek VAT (23%).
12. Karty Wystawcy
a) Do wstępu na tereny targowe w okresie trwania targów,
montażu, aranżacji i demontażu upoważniają Wystawców
KARTY WYSTAWCY.
b) Wystawca otrzymuje KARTY WYSTAWCY w ramach opłaty
rejestracyjnej, w liczbie proporcjonalnej do wynajmowanej
powierzchni wystawienniczej:
stoiska do 12 mkw – 2 szt.
stoiska 13 – 24 mkw – 3 szt.
stoiska 25 – 40 mkw – 4 szt.
stoiska 41 – 60 mkw – 6 szt.
stoiska 61 – 80 mkw – 8 szt.
stoiska 81 – 100 mkw – 10 szt.
stoiska 101 – 120 mkw – 12 szt.
stoiska 121 – 150 mkw – 14 szt.
stoiska 151 – 180 mkw – 16 szt.
stoiska 181 – 200 mkw – 18 szt.
stoiska powyżej 200 mkw – 2 szt. na każde rozpoczęte 50 mkw.
c) Dodatkowe karty Wystawcy, ponad limit określony powyżej,
można domówić na formularzu USŁUGI DODAKOWE.
d) Karty Wystawcy są wydawane przy rejestracji w Recepcji
Targów. Podstawą wydania Kart Wystawcy jest uiszczenie
wszystkich należności związanych z udziałem w targach.
13. Zaproszenia do zwiedzania
a) Zaproszenia branżowe, upoważniające do wstępu na targi od 17
do 19.09.2021 r., są bezpłatne, a ich liczba jest dowolna.
Zamówienia zaproszeń należy dokonać drogą mailową
info@elite-expo.pl.
b) Zaproszenia dla klientów indywidualnych, upoważniające do
wstępu tylko 19.09.2021 r. są płatne. Koszt 1 zaproszenia
wynosi 4,00 zł netto do 100 szt., powyżej 100 szt. – 3,00 zł netto.
Zamówienia należy składać za pomocą formularza USŁUGI
DODATKOWE.

14. Wjazd na parking
a) Każdemu Wystawcy w ramach opłaty rejestracyjnej przysługuje
jedna karta parkingowa na samochód osobowy wydawana przy
rejestracji w Recepcji Targów.
b) Liczba kart parkingowych nie jest uzależniona od wielkości
stoiska.
c) Parking dla Wystawców jest czynny w godzinach pracy hali.
d) W okresie montażu, aranżacji i demontażu wjazd na parking jest
bezpłatny, w godzinach podanych w pkt. 6.
e) W trakcie trwania targów wjazd na parking odbywa się
wyłącznie za okazaniem karty parkingowej, w godzinach
podanych w pkt. 7.
f) Dodatkową kartę parkingową można zamówić za pomocą
formularza USŁUGI DODATKOWE lub zakupić w Recepcji
Targów podczas wydarzenia.
g) Na karcie parkingowej należy wpisać numer rejestracyjny
samochodu. Karta parkingowa musi być umieszczona
w widocznym miejscu za szybą pojazdu.
15. Realizatorzy zabudowy
a) Wystawca, którego stoisko jest realizowane przez zewnętrzną
firmę, zobowiązany jest do wyegzekwowania od swojego
realizatora zabudowy: wypełnienia i odesłania podpisanego
Formularza Realizatora Zabudowy (FRZ) na adres mailowy
info@elite-expo.pl oraz uiszczenia opłaty manipulacyjnej.
b) Opłata manipulacyjna (dotyczy Realizatorów Zabudowy)
obejmuje koszty zabezpieczenia obiektu targowego przez
służby porządkowe (zabezpieczenie p.poż i medyczne), koszty
sprzątania i kontenerów na śmieci, koszty eksploatacyjne
obiektu (ogrzewanie, oświetlenie, zryczałtowane koszty zużycia
energii elektrycznej i wody) podczas montażu, aranżacji
i demontażu. Koszt opłaty manipulacyjnej wynosi 12,00 zł
netto/ 1 m kw.
c) W przypadku uiszczania wyżej wymienionych opłat przez
Wystawcę, realizator zabudowy zaznacza ten fakt w FRZ.
d) Wjazd na parking dla firm budujących stoiska w okresie
montażu, aranżacji i demontażu, w godzinach podanych w pkt.
6, jest bezpłatny.
e) W trakcie trwania targów wjazd na parking jest płatny.
f) Wystawca, którego realizator zabudowy nie uiścił należności za
opłatę manipulacyjną, zostanie nią obciążony.
16. Lokalizacja i zabudowa stoiska, przyłącza i inne
a) Organizator prześle potwierdzenie lokalizacji stoiska do
31.05.2021 r.
b) O lokalizacji stoiska decydują: preferencje Wystawców I edycji
wydarzenia, kolejność zgłoszeń (data wysłania Umowy przez
Wystawcę), warunki lokalizacyjne, możliwości techniczne
i aranżacyjne hali oraz życzenia Wystawców.
c) Powierzchnia z zabudową. Wystawca zobowiązany jest do
przesłania akceptacji planu zabudowy stoiska w ciągu 14 dni od
daty otrzymania go od Organizatora. Brak potwierdzenia
oznacza akceptację planu zabudowy stoiska przez Wystawcę.
d) Powierzchnia bez zabudowy. Wystawca zobowiązany jest do
przesłania projektu architektonicznego/planu zabudowy stoiska
z zapotrzebowaniem na przyłącza elektryczne i wodnokanalizacyjne wraz ze wskazaniem miejsca wyprowadzenia
przyłączy na projekcie/ planie hali do akceptacji Organizatora,
do dnia 21.07.2021 r.
e) Koszty instalacji i podłączenia przyłączy elektrycznych, wodnych
i innych, jak również koszty usług niestandardowych obciążają
Wystawcę. W cenę przyłączy wliczone są zryczałtowane koszty
zużycia energii elektrycznej i wody.
f) Do podklejenia wykładzin należy używać wyłącznie taśm
żelowych.
17. Ubezpieczenie
a) Ubezpieczenia od kradzieży, zniszczenia, zalania i pożarów
w czasie trwania targów Wystawca dokonuje we własnym
zakresie w swoim biurze ubezpieczeń.
b) Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia eksponatów
własnych w godzinach trwania targów przed ewentualnymi
szkodami, a przed zamknięciem targów zabezpieczenie ich
w sposób uniemożliwiający uszkodzenie.
c) Zabezpieczenie terenów targowych odbywa się w obecności
pracowników ochrony porządkowej, przeciwpożarowej,
przedstawicieli hali (BCTW), Organizatora poprzez codzienne
komisyjne zamknięcie i otwarcie hali. Organizator zabezpiecza
tereny targowe po zakończeniu danego dnia targowego
(zgodnie z harmonogramem – pkt. 6 i 7). Pozostawienie stoiska
bez obsługi w godzinach podanych w punkcie 6 zwalnia
Organizatora od odpowiedzialności za mienie.
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
eksponatów powstałe w wyniku przerw w dostawie energii
elektrycznej, zasilania wodnego itp. Ryzyko związane
z ekspozycją maszyn i urządzeń wymagających bezawaryjnego

18.
a)

b)

19.
a)
b)
c)

d)

20.
a)

b)

c)

d)

21.
a)
b)

zasilania elektrycznego, wodnego itp. obciąża wyłącznie
Wystawcę.
Regulaminy
Wystawca zobowiązuje się do przyjęcia „Postanowień
Szczegółowych wraz z Warunkami Uczestnictwa w Targach PET
EXPO”, „Regulaminu dla Uczestników Targów organizowanych
przez Elite Expo Zbigniew Joniec” oraz „Przepisów
Przeciwpożarowych, Technicznych i BHP” obowiązujących na
terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego
(BCTW) z chwilą podpisania Zgłoszenia Udziału – Umowy.
Regulamin Targów, Przepisy Przeciwpożarowe, Techniczne
i BHP obowiązujące na terenie BCTW, dostępne są na stronie
www.petexpo.pl lub na życzenie Wystawcy przesyłane przez
Organizatora drogą elektroniczną.
Rezygnacja z udziału w targach
Rezygnacja z udziału w targach wymaga mailowego
zawiadomienia o tym fakcie Organizatora pod rygorem
nieważności, na adres info@elite-expo.pl.
Rezygnacja z udziału w targach nie jest przyjmowana
telefonicznie.
W przypadku rezygnacji z udziału w targach w terminie do 14
dni od daty przesłania przez Wystawcę Umowy lub wpłaty
zaliczki, Organizator pobiera wyłącznie opłatę rejestracyjną
w wysokości 300,00 zł netto.
W przypadku rezygnacji z udziału w targach w terminie powyżej
14 dni od daty przesłania przez Wystawcę Umowy lub wpłaty
zaliczki, Wystawca jest zobowiązany do uiszczenia kary
umownej w wysokości:
I.
opłaty rejestracyjnej i 15% wartości zamówionej
powierzchni wystawienniczej w przypadku rezygnacji
Wystawcy z udziału w Targach w terminie do
1.09.2020 r. włącznie.
II.
opłaty rejestracyjnej i 30% wartości zamówionej
powierzchni wystawienniczej w przypadku rezygnacji
Wystawcy z udziału w Targach w terminie od
2.09.2020 r. do 1.01.2021 r. włącznie.
III.
opłaty rejestracyjnej i 50% wartości zamówionej
powierzchni wystawienniczej w przypadku rezygnacji
Wystawcy z udziału w Targach w terminie od
2.01.2021 r. do 1.05.2021 r. włącznie.
IV.
opłaty rejestracyjnej i 100% wartości zamówionej
powierzchni wystawienniczej w przypadku rezygnacji
Wystawcy z udziału w Targach po 1.05.2021 r.
Kary umowne
Stoisko Wystawcy musi być otwarte, zaaranżowane
i dostępne dla zwiedzających oraz mieć stały nadzór
pracowników Wystawcy podczas godzin otwarcia targów, pkt. 7
(ZWIEDZAJĄCY).
W przypadku niezastosowania się Wystawcy do pkt 20 a., tj.
wcześniejszego uprzątnięcia lub niezaaranżowania stoiska oraz
braku jego obsługi, obowiązują następujące kary umowne:
I.
dwa dni targów – 8 000,00 zł netto
II.
jeden dzień targów – 5 000,00 zł netto
III.
powyżej 2 godzin – 3 000,00 zł netto
IV.
poniżej 2 godzin – 2 000,00 zł netto
W przypadku niezaaranżowania przez Wystawcę wynajętej
powierzchni wystawienniczej i brak obsługi stoiska przez cały
okres trwania targów kara umowna wynosi 12 000,00 zł netto.
Wystawca musi również pokryć koszty zamówionej powierzchni
wystawienniczej (pkt 19 c. IV) i 100% należności za usługi
dodatkowe zamówione przez Wystawcę.
W przypadku nieusunięcia taśmy (do podklejenia wykładziny)
lub śladów po niej na posadzce Wystawca zostanie obciążony
karą za jej usunięcie przez firmę sprzątająca w kwocie od 300,00
zł netto do 1500,00 zł netto.
Podatek od towarów i usług
Organizator wystawia faktury z podatkiem od towarów i usług
(VAT) Wystawom mającym siedzibę lub stałe miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
Elite Expo wystawia faktury bez podatku od towarów i usług
(VAT) Wystawcom mającym siedzibę lub stałe miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej w krajach Unii
Europejskiej (pod warunkiem podania EU VAT ID w
formularzach zgłoszeniowych) lub państwach poza Unią
Europejską pod warunkiem przedstawienia dokumentu
potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej.

Postanowienia Szczegółowe obowiązują od dnia 08.11.2019 r.
Elite Expo Zbigniew Joniec

