Postanowienia Ogólne dla Uczestników Warsaw Food Tech 2017
§1 Organizator: PTAK Spółka akcyjna
ul. Żeromskiego 6, 95-030 Rzgów
§2 Miejsce Targów:
PTAK WARSAW EXPO, Al. Katowicka 62,
05-830 Nadarzyn
§3 Termin: 07.03.2017 – 09.03.2017
§4 Warunki uczestnictwa:
1.

2.

3.

4.

5.

Podstawą udziału w imprezie jest dokonanie
następujących czynności:
a) Przesłanie wypełnionego i podpisanego
przez osobę upoważnioną formularza
„Zgłoszenie
Uczestnictwa”
do
dnia
15.02.2017
b) Dokonanie opłaty rejestracyjnej oraz wpłata
zaliczki za najem powierzchni w wysokości
20% w terminie 7 dni od otrzymania faktury
pro-forma.
c) Dokonanie pozostałej wpłaty w wysokości
80% maksymalnie do 28.02.2017 roku na
podstawie
końcowej
faktury
VAT
wystawionej przez Organizatora.
W razie zwłoki Wystawcy z zapłatą którejkolwiek
części
wynagrodzenia
Organizatorowi
przysługiwać będą dodatkowo odsetki za zwłokę
w wysokości wynikającej z art. 359 §2 Kodeksu
cywilnego (odsetki ustawowe).
Brak wpłaty całości należności za udział
w targach
upoważnia
Organizatora
do
odmówienia Wystawcy udziału w Targach
i pozbawia Wystawcę prawa do dochodzenia
roszczeń z tego tytułu.
Warunkiem przekazania stoiska Wystawcy jest
przedstawienie przez niego potwierdzenia
dokonania wpłaty pełnej kwoty za uczestnictwo
w targach.
Opłata za najem powierzchni wystawienniczej:
a) Obowiązkowa opłata rejestracyjna – 100
PLN netto
b) Powierzchnia
niezabudowana
bez
wyposażenia – 150 PLN/m² netto
c) Powierzchnia
zabudowana
bez
wyposażenia - 240 PLN/m² netto
d) Wyposażenie dodatkowe oraz przyłącza
podlegają opłatom przedstawionym w
osobnych
formularzach
zamówień
dodatkowych.

Do wszystkich cen netto zawartych w dokumentach
zgłoszeniowych będzie doliczony podatek VAT. Dla
wystawców pochodzących spoza terenu Rzeczpospolitej
Polskiej
zastosowanie
mają
przepisy
o
wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

6.

W cenę opłaty rejestracyjnej wliczone są:

 wpis do katalogu w dwóch wersjach językowych: polskiej i
angielskiej; (Uwaga: Wystawca dostarcza Organizatorowi
gotowy tekst w dwóch wersjach językowych: Informacja o
firmie – nazwa, dane teleadresowe, logo oraz tekst
informacyjny w języku polski oraz analogiczna wersja w
języku angielskim)
 2 gwarantowane miejsca na dedykowanym parkingu dla
wystawców na wszystkie dni trwania Targów
 karty wystawcy dla obsługi stoiska (uprawniające do
wejścia na Targi) – ilość uzależniona od wielkości stoiska,
jednak nie mniej niż 3 sztuki.
 zaproszenia na targi dla klientów Wystawcy

§5 Godziny otwarcia Targów:

W dniach

Dla wystawców

Dla odwiedzających

07-08.03.2017
09.03.2017

08.00-18.00
08.00-22.00

09.00-17.00
09.00-16.00

§6 Montaż i aranżacja stoisk:
05.03-06.03.2017

08.00-22.00

Demontaż:
09.03.2017
10.03.2017

17.00-22.00
8.00-22.00

Wszystkie przypadki konieczności wydłużenia demontażu
będą rozpatrywane indywidualnie. Przedłużenie godzin
funkcjonowania hali zgodnie z cennikiem Organizatora.
§7 PTAK S.A. zastrzega sobie prawo zmiany pierwotnie
przydzielonej powierzchni wystawienniczej, określonej w
potwierdzeniu
zgłoszenia
oraz
zmiany
numeracji
powierzchni wystawienniczej. z powodu zmiany możliwości
lokalizacyjnych Uczestnikowi Targów nie przysługuje prawo
do odszkodowania ze strony PTAK S.A.
§8 Wpłaty z tytułu uczestnictwa w Targach należy
dokonywać na konto:
- dla kontrahentów płacących w PLN - NORDEA BANK
POLSKA S.A.: PL 76 1440 1231 0000 0000 0225 7297
- dla kontrahentów płacących w EUR - NORDEA BANK
POLSKA S.A.: PL 68 1440 1101 0000 0000 1459 2358
- dla kontrahentów płacących w USD - NORDEA BANK
POLSKA S.A.: PL 55 1440 1231 0000 0000 1391 8918
§9 Odbiór kart Wystawców możliwy jest w czasie montażu
oraz w godzinach 8.00-10.00 pierwszego dnia Targów
w biurze wystawców.

