PIKNIK NAD ODRĄ - 28. Targi Turystyczne MARKET TOUR
Szczecin, 11-12.05.2019
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO 12.04.2019
ZGŁOSZENIE - UMOWA UDZIAŁU W PREZENTACJI REGIONALNEJ
(oferta wyłącznie dla członków ZROT)
Oryginał podpisanego zgłoszenia proszę przesłać pocztą tradycyjną na adres ZROT, wcześniej można przesłać skan na adres:
a.pomianowski@zrot.pl lub faks pod nr 91 4894830.
ORGANIZATOR PREZENTACJI REGIONALNEJ:
ZACHODNIOPOMORSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA, UL. PARTYZANTÓW 1, 70-222 SZCZECIN
NIP:

851-27-45-138

KRS:

0000010273

REGON:

812378247

ZAMAWIAJĄCY / DANE DO RACHUNKU:
NAZWA PEŁNA:

NIP:

ADRES:

REGON:

ZAMÓWIENIE:
PREZENTACJA WŁASNA W RAMACH STOISKA REGIONALNEGO
(namiot 3m x 3m, nazwa wystawcy na fryzie, 1 lada, stolik, 2 krzesła, 2 punkty
świetlne, gniazdo elektryczne, kosz na śmieci, umieszczenie logo na stronie
promującej targi)

�

2950,00 zł brutto
(zawiera obowiązkową

opłatę rejestracyjną)

�

Dodatkowo zlecam wykonanie logo na fryzie

70 zł brutto

�

PREZENTACJA OFERTOWA (prezentacja Państwa materiałów na stoisku ZROT oraz transport materiałów
promocyjnych na stoisko pod warunkiem terminowego dostarczenia ich do siedziby ZROT. Materiały - z
dopiskiem PIKNIK NAD ODRĄ - proszę dostarczyć do siedziby ZROT do: 6 maja 2019 r. do godz. 15:00)

bezpłatnie

DANE WYSTAWCY - podstawowy wpis w informatorze, nazwa wystawcy na fryz
nazwa:

ulica i nr:

kod, miejscowość:
telefon:

www:
faks:

e-mail:

osoba do kontaktów ws. prezentacji:
e-mail służbowy:



tel. służbowy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez ZROT, organizatorów targów i
pozostałe podmioty podmioty, dla potrzeb organizacji prezentacji podczas Pikniku nad Odrą i targów Market Tour.

Podpisując niniejsze zgłoszenie oświadczamy iż zapoznaliśmy się i akceptujemy otrzymane i obowiązujące nas: (1) Regulamin ZROT udziału w
Stoisku Regionalnym Województwa Zachodniopomorskiego podczas Pikniku Nad Odrą w Szczecinie w dniach 11-12.05.2019, (2) klauzulę
informacyjną RODO, (3) wyciąg z Regulaminu uczestnictwa w Pikniku nad Odrą oraz (4) wyciąg z Postanowień szczegółowych ustanowionych przez
organizatora targów.

miejscowość, data

pieczątka podmiotu

podpis

pieczątka ZROT

podpis

potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
przez ZROT

miejscowość, data
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REGULAMIN ZROT
udziału w Stoisku Regionalnym województwa zachodniopomorskiego podczas Targów MARKET TOUR w Szczecinie
1. Organizatorem stoiska regionalnego Pomorza Zachodniego jest
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna z
siedzibą w Szczecinie.
2. Organizatorem Pikniku Nad Odrą oraz 28. Targów Market Tour
jest Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki ZART Sp. z
o.o., zwana dalej ZART
3. Administratorem Państwa
danych
osobowych
jest:
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w
Szczecinie, ul. Partyzantów 1, 70-222 Szczecin, NIP: 851 27 45
138, KRS: 0000010273. Informacje dotyczące zasad przetwarzania
danych osobowych znajdują się w załączonej Klauzuli
Informacyjnej RODO.
4. Aby wziąć udział w Targach należy złożyć w ZROT wypełniony
formularz: ZGŁOSZENIE-UMOWA UDZIAŁU W PREZENTACJI
REGIONALNEJ. Dokument ten winien być podpisany przez osobę
(osoby) upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego.
5. Złożenie Zgłoszenia-Umowy jest równoznaczne ze złożeniem
oferty uczestnictwa w Targach. ZROT potwierdza przyjęcie
zgłoszenia pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną, co jest
jednoznaczne z zawarciem umowy i uzyskaniem przez
zamawiającego statusu Wystawcy.
6. Podpisując zgłoszenie uczestnictwa Wystawca zobowiązuje się do
zapłaty należności za organizację stoiska tytułem częściowego
zwrotu kosztów poniesionych przez ZROT na jego realizację, na
podstawie przesłanej noty księgowej.
7. O przyjęciu zgłoszeń decyduje termin, kolejność nadsyłania
zgłoszeń i wielkość powierzchni będącej w dyspozycji ZROT.
8. Rezygnacja z uczestnictwa w prezentacji regionalnej na targach
Market Tour winna być dokonana w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Rezygnacja nie zwalnia Wystawcy z
pokrycia kosztów, które ZROT będzie zmuszony ponieść na rzecz
organizatora targów.

9. Rezygnacja Zamawiającego z udziału w Targach na co najmniej 2
miesiące przed terminem rozpoczęcia Targów nie rodzi po stronie
Wystawcy żadnych zobowiązań finansowych.
10. W przypadku rezygnacji Wystawcy w terminie krótszym niż 2
miesiące, ale nie później niż na 15 dni przed rozpoczęciem
Targów, Wystawca zobowiązany jest zapłacić ZROT kwotę w
wysokości 25% kwoty wynikającej ze ZGŁOSZENIA-UMOWY,
chyba że organizator targów nie obciąży ZROT tymi kosztami.
11. W przypadku rezygnacji Wystawcy z udziału w Targach w terminie
krótszym niż 15 dni przed rozpoczęciem Targów, Wystawca jest
zobowiązany zapłacić Organizatorowi 100% kwoty wynikającej ze
ZGŁOSZENIA-UMOWY, chyba że organizator targów nie obciąży
ZROT tymi kosztami.
12. Wystawca nie jest uprawniony do podnajmowania lub oddawania
do bezpłatnego używania całości względnie części stoiska, bez
uprzedniej zgody ZROT.
13. Partnerem ZROT w przygotowaniu prezentacji w imieniu
Wystawcy jest osoba wskazana w zgłoszeniu uczestnictwa.
14. Na stoisku ofertę prezentować mogą jedynie upoważnieni
przedstawiciele Wystawcy, których imienny wykaz Wystawca
dostarczy do ZROT przed rozpoczęciem targów.
15. Wystawca na stoisku ZROT otrzymuje 2 Karty Wystawcy.
Pozostałe karty są dodatkowo płatne.
16. Wystawca zobowiązany jest zapewnić obsługę stoiska w
godzinach otwarcia targów, przez cały okres ich trwania.
17. W przypadku krótkotrwałego opuszczenia stoiska, należy zgłosić
swoją nieobecność do przedstawiciela ZROT.
18. Przebywanie na stoisku po zamknięciu targów nie jest możliwe.
19. Każdy z wystawców zapewnia sobie catering oraz napoje we
własnym zakresie.
20. Na stoisku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów
tytoniowych, papierosów elektronicznych i spożywania alkoholu

.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w
Szczecinie, ul. Partyzantów 1, 70-222 Szczecin, NIP: 851 27 45 138,
zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd
Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000010273
(dalej: „ZROT” lub „administrator”).
2. Administrator w celach realizacji zadań statutowych przetwarza
następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię, nazwisko,
adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer fax,
numery: NIP, REGON, KRS, numer rachunku bankowego, informacje
o płatnościach i zadłużeniu. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
są w następujących celach:
 realizacji zadań statutowych oraz zawartych z administratorem
umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych
(w szczególności: wystawianie i przechowywanie
faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych,
rozpatrywanie reklamacji) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO;
 ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f) RODO.
3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres
niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji
obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w
tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Państwa
dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia,
wynikającego z Kodeksu cywilnego.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być/będą:
przedsiębiorstwa pocztowe, firmy kurierskie/transportowe, firmy

zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi
administratora, firmy świadczące usługi doradcze.
5. Posiadają Państwo prawo:
 dostępu do treści swoich danych osobowych,
 sprostowania danych osobowych,
 usunięcia danych osobowych,
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne,
jednakże niezbędne do realizacji umowy. Są Państwo zobowiązana
do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.
7. Państwa dane będą przetwarzane w sposób papierowy i
programowy.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
10. Źródłem pochodzenia Państwa danych osobowych są:
 udzielone przez Państwa informacje;
 partnerzy handlowi administratora,
 Internet (w szczególności: baza Centralnej Ewidencji i Informacji
Działalności Gospodarczej, baza wyszukiwarki Krajowego Rejestru
Sądowego, strony internetowe, na których zostały umieszczone
Państwa dane osobowe).
W każdym momencie możecie Państwo zgłosić sprzeciw wobec
przetwarzania danych pod adresem e-mail: rodo@zrot.pl.
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WYCIĄG Z „REGULAMINU UCZESTNICTWA W PIKNIKU NAD ODRĄ” USTANOWIONEGO PRZEZ ORGANIZATORA TARGÓW.
(…)
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.

§8. PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE
Wystawca w chwili przyjazdu na Targi zobowiązany jest zgłosić się do Biura
Targów, gdzie otrzyma karty identyfikacyjne oraz dokona odbioru stoiska od
Organizatora. Odbiór stoiska od Wystawcy następuje po zakończeniu
Targów. Przyjęcie i zdanie stoiska odbywa się w oparciu o protokół zdawczoodbiorczy, a warunkiem niezbędnym do opuszczenia terenu Targów po
wystawie jest posiadanie druku protokołu podpisanego ostemplowanego
przez Organizatora.
Wjazd samochodem na teren imprezy może odbywać się tylko na podstawie
przepustki – karty wjazdowej wydanej przez Organizatora i w godzinach
podanych na przepustce – karcie wjazdowej.
Przepustka nie upoważnia do parkowania i postoju na terenie imprezy
podczas jej trwania.
Za zaistniałe na przekazanym Wystawcy stoisku braki (zaginięcie lub
uszkodzenie) Wystawca zostanie obciążony równowartością aktualnej ceny
rynkowej zaginionego lub uszkodzonego przedmiotu.
Wystawca winien przygotować stoisko nie później niż w terminie
określonym w „Postanowieniach Szczegółowych”. Nie zgłoszenie się
Wystawcy w tym terminie bez wcześniejszego powiadomienia będzie
traktowane przez Organizatora jako rezygnacja ze skutkami określonymi w
§4 ust.7.
Wywóz eksponatów oraz demontaż stoiska przed zakończeniem Targów są
zabronione
Wystawca zobowiązany jest usunąć eksponaty, zdemontować stoisko (jeżeli
korzysta z własnej zabudowy) oraz przywrócić zajmowaną powierzchnię
wystawienniczą do pierwotnego stanu najpóźniej do ostatniego dnia i
godziny demontażu stoiska określonych w Postanowieniach Szczegółowych.
W przypadku niewykonania powyższych prac porządkowych w terminie
demontażu, Organizator zleca ich wykonanie na koszt i ryzyko Wystawcy.
Pozostawione bez akceptacji Organizatora elementy zabudowy i
wyposażenia stoiska, nie usunięte przez Wystawcę w okresie demontażu,
uważa się za mienie porzucone, które przechodzi bez odszkodowania na
własność Organizatora.
Jeżeli Wystawca potrzebuje więcej czasu na przygotowanie lub likwidację
stoiska zobowiązany jest do uzgodnienia tego z Organizatorem nie później
niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Osoby zatrudnione przez Wystawcę do montażu i demontażu stoiska
zobowiązane są do posiadania specjalnych identyfikatorów, które należy
pobierać nieodpłatnie w Biurze Targów
Wystawca jest zobowiązany przestrzegać na stoisku wszelkich przepisów
handlowych, sanitarnych, przeciwpożarowych, policyjnych i wewnętrznych
zarządzeń Organizatora.
W uzasadnionych przypadkach Organizator może, dla dobra Imprezy,
ingerować w wystrój i wyposażenie stoiska (np.: zapobiegać niszczeniu
stoiska, usuwać przedmioty wydzielające nieprzyjemne zapachy itp.).
Wystawca może dekorować ściany stoiska z zastrzeżeniem, że nie mogą one
ulec jakimkolwiek uszkodzeniom (tzn. nie mogą zostać zabrudzone,
podziurawione, powycinane, pomalowane, wytapetowane itp.).
Za nadzór i ochronę stoiska w godzinach otwarcia Targów, na 30 minut
przed otwarciem i na 30 minut po zamknięciu Targów odpowiedzialny jest
Wystawca.
Codzienna dostawa towarów musi być zakończona na 15 minut przed
otwarciem Targów.
Wystawcy lub ich współpracownicy są zobligowani przebywać na terenie
Targów na pół godziny przed ich otwarciem i pół godziny po ich zamknięciu.
Przebywanie na terenie Targów poza wymienionymi wyżej godzinami i poza
godzinami montażu wymaga wcześniejszego ustalenia z Organizatorem.
Prace elektryczne wykonywane są wyłącznie przez upoważnionego przez
Organizatora elektryka.
Na terenie Targów obowiązuje bezwzględny zakaz:
 podłączania energii we własnym zakresie, korzystania z uszkodzonej lub
prowizorycznej instalacji elektrycznej,
 używania otwartego ognia,
 eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych na zasadach
sprzecznych z określonymi przez Organizatora,

1.

2.

3.
4.

1.
2.
3.

4.
5.

1.
2.
3.

1.

2.

3.
4.

5.
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 pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń
nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji,
 wnoszenia na tereny targowe substancji chemicznych pożarowo
niebezpiecznych,
 zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz
tarasowania dróg ewakuacyjnych,
 używania sprzętu pożarniczego do innych celów,
 umieszczania na stoisku eksponatów niebezpiecznych dla uczestników
Targów i publiczności. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia
wystawienia eksponatów, które uzna za niebezpieczne. Eksponaty nie
mogą być umieszczane w ciągach komunikacyjnych przylegających do
stoisk, a pokazy sprzętu nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać
bezpiecznego przemieszczania się uczestników i publiczności.
§9. CŁO, SPEDYCJA, ROZŁADUNEK
Wszystkie przywożone z zagranicy eksponaty, materiały reklamowe, środki
spożywcze przeznaczone dla klienta i na spotkania o charakterze
reprezentacyjnym oraz towary przeznaczone do budowy, wyposażenia i
dekoracji stoisk, podlegają odprawie celnej.
Transport, przeładunek i rozpakowanie, montowanie i demontowanie,
pakowanie i załadunek eksponatów oraz innych materiałów na Imprezę jest
wykonane przez Wystawcę na jego koszt i ryzyko.
Rozpakowanie i zapakowanie eksponatów może być dokonane tylko w
obecności Wystawcy.
Organizator nie dysponuje własnym sprzętem do załadunku i rozładunku.
Jeżeli Wystawca potrzebuje takiego sprzętu jest zobowiązany do złożenia
zamówienia na ten sprzęt nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem
Targów.
§10. UBEZPIECZENIE
Wystawca na swój koszt dokonuje ubezpieczenia osób i rzeczy od
wszelkiego ryzyka.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia
eksponatów przed, po i w czasie trwania Imprezy.
Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem,
wichurą, uderzeniem pioruna, eksplozją, zalaniem, przerwą w dostawie
prądu, wody i innymi przyczynami losowymi.
Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia
Organizatorowi zaistniałej szkody.
Na wyłączenie odpowiedzialności Organizatora z powyższych przyczyn nie
mają wpływu podejmowane przez Organizatora szczególne środki
zabezpieczenia terenów targowych.
§11. REKLAMACJE
Wystawca ma prawo do zgłaszania reklamacji w związku z usługami
świadczonymi przez Organizatora w terminie 7 dni od zakończenia Targów.
Po upływie ustalonego terminu żadne reklamacje nie będą uwzględniane.
Ustne porozumienie między uczestnikami Imprezy a przedstawicielem
Organizatora oraz wszelkie decyzje i oświadczenia wymagają niezwłocznego
pisemnego potwierdzenia.
§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W przypadku, gdyby Impreza nie odbyła się z przyczyn zależnych od
Organizatora, odpowiedzialność Organizatora ograniczy się do zwrotu kwot
wpłaconych przez Wystawców.
W przypadku, gdyby Impreza nie odbyła się z przyczyn niezależnych od
Organizatora, nie jest on zobowiązany do wypłacenia Wystawcom
odszkodowania.
Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Organizatorem a Wystawcą będą
rozpatrywane przez właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie.
Własnoręcznym podpisem na Zgłoszeniu-Umowie Wystawca i jego personel
zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, przestrzegania
wewnętrznych przepisów porządkowych, podporządkowania się decyzjom
Organizatora podczas trwania Targów, a także przestrzegania wszelkich
innych ustaleń pomiędzy Wystawcą a Organizatorem.
Wszyscy Uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania
regulaminu porządkowego i wykonywania poleceń służb bezpieczeństwa
tzn. policji, straży miejskiej, służb Organizatora działających w czasie
Imprezy.

WYCIĄG Z „POSTANOWIEŃ SZCZEGÓŁOWYCH” USTANOWIONYCH PRZEZ ORGANIZATORA TARGÓW.
1. TERMIN I GODZINY OTWARCIA IMPREZY: 11-12.05.2019 r.
1.1 Dla zwiedzających czas otwarcia imprezy (wraz z całym programem
artystycznym): sobota 11.00-23.00, niedziela 11.00-20.00
1.2 Wystawca jest zobligowany do przebywania lub pozostawienia osoby
odpowiedzialnej, na stoisku w godzinach: sobota 11.00-19.00, niedziela
11.00-18.00. W tym okresie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
eksponaty pozostawione na stoisku. W pozostałych godzinach
odpowiedzialność przejmuje ochrona.
2. OKRESY MONTAŻU I DEMONTAŻU STOISKA.
2.1 Montaż: 11 maja 2019 r. w godz. 7.00-10.00
2.2 Demontaż: 12 maja 2019 r. w godz. 18.00-22.00
3.

3. LOKALIZACJA.
Lokalizacja stoiska Wystawcy wynika z warunków organizacyjnotechnicznych. Jedynym dysponentem powierzchni wystawienniczej jest
ZART. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany:
 lokalizacji stoiska,
 powierzchni zamówionej przez Wystawcę (w porozumieniu z Wystawcą),
jeżeli względy organizacyjne i projektowo-techniczne uniemożliwiają
realizację życzeń Wystawcy.

(…)
6. USŁUGI REKLAMOWE.
6.1 Ostateczny termin składania materiałów dotyczących usług reklamowych
(fryzy, informator targowy, wyklejenie ścian itp.) upływa dnia 20.04.2019 r.
6.2 Wystawca jest zobowiązany do pokrywania wszelkich opłat i wynagrodzeń
na rzecz właścicieli autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz
organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami
pokrewnymi z tytułu wykonywania i odtwarzania na stoisku utworów
objętych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. Ust. rok 2000 nr 80 poz. 904)
7. KARTY IDENTYFIKACYJNE.
7.1 W dniu przyjazdu na Targi Wystawca zobowiązany jest w pierwszej
kolejności zgłosić się do Biura Targów celem pobrania kart identyfikacyjnych
oraz kart wjazdowych.
7.2 Na terenie imprezy obowiązuje całkowity zakaz parkowania.
7.3 Parkingi będą wyznaczone poza terenem imprezy.
7.4 Możliwości wjazdu na teren imprezy tylko w wyznaczonych godzinach za
okazaniem karty wjazdowej. W sobotę należy opuścić samochodem teren
imprezy do godz. 10.00, w niedzielę do godz. 11.00
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