
 

                                                                            
 

REGULAMIN TARGÓW „MILANÓWEK EKO?LOGICZNIE!” 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą Wystawców prezentujących swoje produkty  

i rozwiązania ekologiczne podczas TARGÓW „MILANÓWEK EKO?LOGICZNIE!”, zwanych  

w dalszej części Regulaminu „Targami”, organizowanych przez Urząd Miasta Milanówka,  

z siedzibą w Milanówku (05-822) przy ul. Kościuszki 45 oraz Milanowskie Centrum Kultury  

z siedzibą w Milanówku (05-822) przy ul. Kościelnej 3, w dalszej części Regulaminu zwani 

„Organizatorami”. 

1.2. Celem TARGÓW „MILANÓWEK EKO?LOGICZNIE!” jest promocja proekologicznych produktów, 

rozwiązań oraz zachowań wśród mieszkańców Milanówka, związanych z tematyką:  

• odnawialnych źródeł energii, 

• czystego powietrza, 

• czystej wody, 

• termomodernizacji budynków, 

• zagospodarowania  wody opadowej, 

• ekologicznej żywności, 

• roślinnością miododajną lub oczyszczającą powietrze, 

• innych rozwiązań ekologicznych.  

1.3. Targi odbędą się 19 kwietnia 2020 r. (niedziela), na terenie Hali Sportowej nr 1 w Milanówku, 

przy ul. Żabie Oczko 1, w godzinach 10:00 – 15:00. 

1.4. W targach mogą brać udział te firmy i organizacje, których zakres działania oraz prezentowana 

oferta są zgodne z tematyką i zakresem tematycznym targów. 

1.5. Postanowienia niniejszego Regulaminu są integralną częścią Formularza Zgłoszenia 

uczestnictwa w Targach. 

1.6. Wszyscy uczestnicy Targów zobowiązani są przestrzegać przepisów porządkowych  

i Regulaminu Obiektu, obowiązujących w miejscu odbywania się Targów. 

 

2. Warunki uczestnictwa w Targach 

2.1. Zgłoszenie udziału przez Wystawcę następuje po otrzymaniu przez Organizatorów 

prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

firmy lub organizacji Formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez Organizatorów. 

2.2. Formularz zgłoszeniowy udziału w Targach należy przesłać na adres e-mail 

promocja@milanowek.pl, w terminie do dnia 20.03.2020 r. Ilość miejsc jest ograniczona  

i o wyborze Wystawców decyduje kolejność zgłoszeń.  

2.3. W przypadku niewłaściwego wypełnienia Zgłoszenia Organizatorzy mają prawo do żądania 

ponownego ich wypełnienia. 

2.4. Wysłanie Zgłoszenia oznacza zapoznanie się oraz akceptację niniejszego Regulaminu. 

2.5. Udział w targach przez Wystawców jest bezpłatny. 

2.6. Wystawca może prowadzić podczas targów działalność handlową wystawianych towarów. 

Opłata za stoisko komercyjne zależy od wielkości stoiska i wynosi: 
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• stoisko 3 x 4 m – koszt 100,00 zł (słownie: sto złotych), 

• stoisko 4 x 4 m – koszt 125,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych), 

• stoisko 5 x 4 m – koszt 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych). 

 

3. Przepisy porządkowe i organizacyjne 

3.1. Targi odbywają się w dniu 19 kwietnia 2020 roku w godzinach 10.00 - 15.00. Wystawcy 

zobowiązani są do przygotowania stoiska przed rozpoczęciem Targów od godz. 8:00 do godz. 

9:30 i uprzątnięcia stoiska po zakończeniu Targów: od godz. 15:00 do godz. 16:30. 

3.2. Teren Wystawienniczy podzielony jest na trzy strefy – Strefa Wystawców, Strefa Warsztatów 

dla dzieci i Strefa Wykładów i prezentacji. 

3.3. Organizatorzy przydzielają stoisko wystawowe, biorąc pod uwagę zgłoszone zapotrzebowanie 

i kolejność zgłoszeń, ponadto - w miarę możliwości - szczególne potrzeby Wystawcy.  

3.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian organizacyjnych co do lokalizacji stoiska, jeśli 

zaistnieje taka konieczność, a Wystawca zostanie o powyższej zmianie poinformowany. 

Wystawcy nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony 

Organizatorów. 

3.5. Stoisko nie posiada zabudowy ani ścian. Organizatorzy przewidują trzy warianty wielkości 

stoika: 

• 3 X 4 m, 

• 4 X 4 m, 

• 5 X 4 m. 

3.6. Wystawca dokonuje wyboru powierzchni wystawienniczej w Formularzu Zgłoszenia. 

3.7. Organizatorzy zapewniają każdemu Wystawcy 1 stolik i 2 krzesła oraz dostęp do energii 

elektrycznej, pod warunkiem posiadania własnego przedłużacza. 

3.8. Zabudowa indywidualna (inne wyposażenie, poza standardowym) wykonana przez Wystawcę 

wymaga uprzedniej akceptacji przez Organizatorów. 

3.9. Wystawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na stoisku we własnym zakresie. 

Organizatorzy zobowiązani są do utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych oraz 

zapewniają możliwość korzystania z węzłów sanitarnych. 

3.10. Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt wystawianych produktów, 

urządzeń i sprzętu przed ewentualnymi szkodami. 

3.11. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych  

w czasie trwania Targów. 

 

4. Reklama i Ekspozycja 

4.1. Wystawca ma prawo do reklamowania i prezentowania swoich produktów lub usług 

nieodpłatnie wyłącznie na terenie własnego stoiska, pod warunkiem, że jego eksponaty nie 

zasłonią sąsiednich ekspozycji oraz nie zakłócą normalnego toku pracy innych Wystawców,  

a także są zgodne z zakresem tematycznym Targów. Wystawca nie ma prawa używania 

urządzeń nagłaśniających lub innych które mogą zakłócić normalny tok pracy innych 

Wystawców, Organizatorów lub Zwiedzających.  



 

                                                                            
 
 

4.2. Umieszczanie reklam Wystawcy lub inne działania promocyjne poza obrębem stoiska 

wymagają pisemnej zgody Organizatorów i podlegają dodatkowej opłacie. 

4.3. Proponowane formy reklamy: 

• Logotyp na plakacie wydarzenia i materiałach promocyjnych – koszt 200,00 zł (dwieście 

złotych,  

• Logotyp i informacja o firmie na facebooku na profilu wydarzenia oraz profilach 

Organizatorów – 200 zł (dwieście złotych), 

• Baner na terenie wydarzenia poza stoiskiem – koszt 200,00 zł (dwieście złotych), 

• Pakiet Vip zawierający wszystkie powyższe opcje reklamy – koszt 500,00 zł (pięćset złotych).  

4.4. W zależności od rodzaju zamówionych produktów reklamowych, Wystawca zobowiązany jest 

do przekazania Organizatorom swoich danych kontaktowych, oraz plików elektronicznych z 

grafiką, logotypami, znakami towarowymi i innymi materiałami podlegającymi publikacji 

przez Organizatorów w związku z organizacją lub promocją Targów, w ciągu dwóch tygodni 

od zgłoszenia uczestnictwa, pod rygorem zwolnienia Organizatorów z obowiązku ich 

publikacji z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za ich publikację. 

4.5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treść dostarczonych do nich materiałów 

reklamowych, promocyjnych lub informacyjnych, które Organizatorzy lub Wystawca 

opublikowali w związku z organizacją lub promocją Targów. 

4.6. Wystawca wyraża zgodę na fotografowanie oraz filmowanie wystawianych przez siebie 

produktów jak również wizerunku swoich pracowników biorących udział w targach, oraz 

wykorzystywanie tych zdjęć materiałów filmowych stworzonych przez Organizatorów 

nieodpłatnie oraz bez ograniczenia czasowego w materiałach promocyjnych, na stronach 

internetowych Organizatorów oraz social mediach. 

4.7. Organizatorzy przewidują możliwość bezpłatnego udziału Wystawcy w panelu 

prezentacyjnym w tzw. Strefie Wykładów i prezentacji. Chęć udziału w panelu Wystawca 

powinien zawrzeć w formularzu zgłoszeniowym, określając: tematykę prezentacji, 

przewidywany czas trwania prezentacji oraz zapotrzebowanie techniczne. Organizatorzy 

zapewniają dostęp do energii elektrycznej na scenie, nagłośnienie, (rzutnik, ekran). Pozostały 

sprzęt potrzebny do przeprowadzenia prezentacji/wykładu w gestii Wystawcy. 

 

5. Płatności 

5.1. Płatności związane z opłatami za stoisko komercyjne (możliwość sprzedaży) oraz/lub reklamę  

i inne działania promocyjne poza stoiskiem należy wnosić na konto Milanowskiego Centrum 

Kultury, ul. Kościelna 3, nr 77 9291 0001 0086 8411 2000 0010 

 

6. Postanowienia końcowe 

6.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca Targów albo ich 

odwołania (z przyczyn niezależnych od Organizatorów). Zmiana terminu lub miejsc Targów nie 

rodzi po stronie Organizatorów odpowiedzialności. O zmianach tych Organizatorzy 

poinformują Wystawcę niezwłocznie. 



 

                                                                            
 
 

6.2. Organizatorzy nie odpowiadają za zmianę terminu organizacji Targów, ich odwołanie lub 

przerwanie oraz zmiany warunków organizacyjnych, spowodowanych działaniem siły wyższej 

lub zarządzeniem władz państwowych. 

6.3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców spowodowane 

przez osoby trzecie lub powstałe z winy Wystawcy. Wystawca zobowiązany jest do 

zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko produktów, sprzętu i urządzeń, oraz innych rzeczy 

wniesionych na stoisko przed ewentualnymi szkodami. 

6.4. Wszyscy uczestnicy Targów zobowiązani są przestrzegać powszechnie obowiązujących norm  

i zasad BHP, ppoż. i sanitarnych oraz niniejszego Regulaminu i innych regulaminów, 

obwiązujących w miejscu odbywania się Targów oraz stosować się do poleceń służb 

zabezpieczenia ppoż. 

6.5. Organizatorzy targów nie ponoszą odpowiedzialności za ograniczenia w dostawie mediów tj. 

energii, wody wprowadzonych przez operatorów i dostawców mediów.  

6.6. W przypadku nie unormowanych spraw niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy 

polskiego prawa materialnego. 

 

 


