
 
 

 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA  

w Targach "MODA NA ZDROWY STYL ŻYCIA"   

Częstochowa, 20.03.2020 – 21.03.2020 

1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

Zgłoszenie uczestnictwa w Targach ,, MODA NA ZDROWY STYL ŻYCIA” 

Wystawca przesyła do ECOROCKUS COMPANY zwanej Organizatorem. Zgłoszenie 

musi być wypełnione i podpisane przez osobę/osoby do tego uprawnioną/uprawnione. 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15.02.2020 – tylko powierzchnia wystawiennicza 

z własnym stoiskiem Wystawcy i do dnia 15.01.2020 – zamówienie gotowego stoiska 

u Organizatora. 

Ceny podane są w cenniku dotyczącym uczestnictwa w Targach.    

Zawarcie umowy dotyczącej uczestnictwa w Targach następuje w momencie 

potwierdzenia przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia Wystawcy. Organizator 

przesyła mailem potwierdzenie na adres Wystawcy wskazany w zgłoszeniu.     

Zgłaszający uczestnictwo (Wystawca) jest zobowiązany wpłacić opłatę rejestracyjną  

w terminie 14 dni od otrzymania potwierdzenia przez Organizatora przyjęcia 

zgłoszenia.  

Odpowiednią należność za określoną powierzchnię wystawienniczą zgodną z 

cennikiem Wystawca zobowiązany jest wpłacić Organizatorowi w najpóźniej do dnia 

31.01.2020 za zgłoszenia dokonane w terminie 20.11.2019 – 31.12.2019 i najpóźniej 

do dnia 29.02.2020 za zgłoszenia dokonane w terminie 01.01.2020 – 15.02.2020 . 

Warunki te obejmują tylko powierzchnię wystawienniczą z własnym stoiskiem, 

Wystawcy. W przypadku zamówienia gotowego stoiska u Organizatora Wystawca 

zobowiązany jest do zapłaty za stoisko i powierzchnię wystawienniczą w ciągu 7 dni 

od otrzymania faktury od Organizatora za przygotowanie ustalonego stoiska. 

Organizator wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia prześle Wystawcy fakturę  z 

czternastodniowym terminem zapłaty za opłatę rejestracyjną.  

Warunkiem objęcia stoiska jest uiszczenie wszystkich opłat zgodnie z terminami.  

2. ODSTĄPIENIE I REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W TARGACH 

Wystawca ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Targach w terminie 14 dni od 

otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia przez Organizatora. W takim przypadku 

Wystawca zobowiązany jest uiścić tylko opłatę rejestracyjną zgodną  

z cennikiem. Wycofanie się z uczestnictwa w Targach po upływie 14 dni od daty 

otrzymania potwierdzenia wysłanego przez Organizatora zobowiązuje Wystawcę do 



 
 

 
 

zapłaty opłaty rejestracyjnej oraz  kwoty w wysokości 40% wszystkich pozostałych 

opłat wynikających ze zgłoszenia uczestnictwa. 

3. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA 

Udostępnienie powierzchni wystawienniczej obejmuje korzystanie przez Wystawcę  

z powierzchni wystawienniczej, korzystanie ze wspólnie użytkowanej powierzchni, 

utrzymanie stoiska oraz otaczającej go powierzchni w czystości i przejrzystości. 

Korzystanie z powierzchni wystawienniczej i uczestnictwo w Targach jest 

jednoznaczne z przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa obiektu. 

W ramach zakupionej powierzchni wystawienniczej Wystawcy przysługują następujące 

usługi ze strony Organizatora: 

 Zamieszczenie informacji na stronie internetowej  

(Wystawca dostarcza Organizatorowi gotowy tekst zawierający informację o 

firmie: nazwę, dane teleadresowe, logo/logotyp (JPEG i PNG) oraz tekst 

informacyjny (do 800 znaków ze spacjami w terminie 14 dni od dnia 

zaakceptowania Zgłoszenia przez Organizatora.). 

 Identyfikator dla Wystawcy 

 Zaproszenie dla własnych gości targowych – 10 sztuk (Organizator prześle 

Wystawcy gotowe zaproszenia drogą elektroniczną) 

 Wystawca przekazując logo/logotyp i informacje o firmie wyraża zgodę na 

bezpłatne wykorzystanie udostępnionych przez niego informacji we wszystkich 

materiałach oraz na wszystkich polach eksploatacji związanych  

z Targami ,,MODA NA ZDROWY STYL ŻYCIA” 

4. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Dokonując zgłoszenia Wystawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od otrzymania 

potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora uiścić opłatę rejestracyjną.  

Odpowiednią należność za określoną powierzchnię wystawienniczą zgodną z 

cennikiem Wystawca zobowiązany jest wpłacić Organizatorowi najpóźniej do dnia 

31.01.2020 za zgłoszenia dokonane w terminie 20.11.2019 – 31.12.2019 i najpóźniej 

do dnia 29.02.2020 za zgłoszenia dokonane w terminie 01.01.2020 – 15.02.2020 . 

Warunki obejmują tylko powierzchnię wystawienniczą z własnym stoiskiem, 

Wystawcy. W przypadku zamówienia gotowego stoiska u Organizatora Wystawca 

zobowiązany jest do zapłaty za stoisko i powierzchnię wystawienniczą w ciągu 7 dni 

od otrzymania faktury od Organizatora za przygotowanie ustalonego stoiska. 

Organizator wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia prześle Wystawcy fakturę  z 

czternastodniowym terminem zapłaty za opłatę rejestracyjną.  



 
 

 
 

Warunkiem objęcia stoiska jest uiszczenie wszystkich opłat zgodnie z terminami.  

W razie zwłoki Wystawcy z zapłatą którejkolwiek z części należności Organizatorowi 

przysługiwać będą odsetki ustawowe. 

Brak wpłaty całości należności za udział w Targach dookreślonych wcześniej terminów 

upoważnia Organizatora do odmówienia Wystawcy udziału w Targach i jednocześnie 

pozbawia Wystawcę prawa do dochodzenia roszczeń z tego tytułu.  

5. BEZPIECZEŃSTWO 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób ani uszkodzenie 

eksponatów znajdujących się na terenach targowych, przed, w trakcie i po Targach.  

Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ekspozycji przed uszkodzeniami  

i ewentualnymi szkodami.  

Jednocześnie ekspozycja nie może naruszać zasad bezpieczeństwa i stwarzać 

zagrożenia dla innych uczestników Targów.  

Organizator nie odpowiada za przerwy w dostawie prądu lub wody oraz za szkody 

spowodowane siłą wyższą przed, w czasie trwania i po Targach.  

6. REKLAMACJE 

Wszystkie reklamacje wynikające z udziału w Targach winny być zgłaszane w formie 

pisemnej najpóźniej do końca ostatniego dnia Targów. Po upływie tego terminu 

reklamacje i roszczenia nie będą rozpatrywane. Wszelkie porozumienia między 

Wystawcą a Organizatorem wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

7. PRZETWARZANIE DANYCH 

W związku z obowiązującymi wymogami i normami uczestnictwo w Targach jest 

jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w obszarach 

związanych z organizacją i realizacją Targów.   

Uczestnictwo w Targach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na robienie zdjęć i 

filmowanie w czasie trwania Wydarzenia i wykorzystanie wizerunku w relacjach z 

Targów oraz w oraz we wszystkich materiałach związanych z promocją obecnego oraz 

przyszłych Wydarzeń o takim charakterze organizowanych przez Organizatora.   

8. DANE KONTAKTOWE 

Wszelkie zapytanie i Zgłoszenia Uczestnictwa proszę przesyłać na adres e-mail: 

biuro@ecorockuscompany.pl lub ecorockuscompany@gmail.com lub na adres 

ECOROCKUS COMPANY Iwona Herbuś, 42-202 Częstochowa, ul. Wały 

Dwernickiego, 117/121, lok. 327. 
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