19. Międzynarodowe Targi Turystyki
„W stronę Słońca”
Opole, 24-26.05.2019
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO 15.04.2019
ZGŁOSZENIE-UMOWA UDZIAŁU W PREZENTACJI REGIONALNEJ
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.
Organizatorem prezentacji regionalnej jest 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:

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

tel. służbowy:
NAZWA WYSTAWCY NA FRYZ

PREZENTACJA W RAMACH STOISKA REGIONALNEGO

CENA DLA CZŁONKÓW
ZROT

CENA DLA PODMIOTÓW
NIEZRZESZONYCH W
ZROT



PREZENTACJA WŁASNA - DOMEK DREWNIANY
(obowiązkowa opłata rejestracyjna, lada, napis na fryzie, logo, gniazdo el., 3
krzesła, stół, oświetlenie)

3600,00 zł brutto

4150,00 zł brutto



PREZENTACJA WŁASNA - 1/2 POWIERZCHNI W DOMKU DREWNIANYM
(obowiązkowa opłata rejestracyjna, napis na fryzie, logo, wspólne
wyposażenie: gniazdo el., oświetlenie, 3 krzesła, stół)

1900,00 zł brutto

2180,00 zł brutto



PREZENTACJA OFERTOWA (Bez udziału personalnego. Obejmuje prezentację Państwa
materiałów na stoisku regionalnym pod warunkiem terminowego dostarczenia ich do
siedziby ZROT. Materiały zapakowane w karton o masie nie przekraczającej 10 kg - z
dopiskiem W STRONĘ SŁOŃCA - proszę dostarczyć do siedziby ZROT do 17 maja 2019 r.
do godz. 14:00)

bezpłatnie

300,00 zł brutto



Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez ZROT, organizatorów targów i
pozostałe podmioty, dla potrzeb organizacji prezentacji podczas 19. Międzynarodowych Targów Turystyki w Opolu.

Podpisując niniejsze zgłoszenie oświadczamy iż zapoznaliśmy się i akceptujemy otrzymane i obowiązujące nas: (1) Regulamin ZROT udziału w
Stoisku Regionalnym Województwa Zachodniopomorskiego podczas prezentacji w Opolu, (2) klauzulę informacyjną RODO, (3) wyciąg z Regulaminu
XIX Międzynarodowych Targów Turystyki „W Stronę Słońca”.

miejscowość, data

pieczątka podmiotu

podpis

pieczątka ZROT

podpis

potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
przez ZROT

miejscowość, data
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REGULAMIN ZROT
udziału w prezentacji regionalnej województwa zachodniopomorskiego podczas prezentacji w Opolu
1. Organizatorem prezentacji regionalnej jest Zachodniopomorska
Regionalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Szczecinie.
2. Organizatorem 19. Międzynarodowych Targów Turystyki w Opolu
jest Reklama PROFIL, 45-573 Opole, Al. Przyjaźni 59 k/1, zwana
dalej Organizatorem targów.
3. Administratorem Państwa danych osobowych jest: ZROT, 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 oraz dostępność powierzchni wystawienniczej u
Organizatora targów.
8. ZROT ma prawo odrzucić zgłoszenie jeśli Zgłaszający zalega ze
składkami oraz innymi płatnościami względem ZROT.
9. 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.

10. Rezygnacja Zamawiającego z udziału w Targach przed 9.04.2019 r.
nie rodzi po stronie Wystawcy żadnych zobowiązań finansowych.
11. W przypadku rezygnacji z udziału w targach przez Wystawcę po
09.04.2019 r. Wystawca zobowiązany jest zapłacić ZROT kwotę w
wysokości 50% kwoty wynikającej ze ZGŁOSZENIA-UMOWY,
chyba że Organizator targów nie obciąży ZROT karą umowną.
12. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach po dniu 06.05.2019 r.
Wystawca zobowiązany jest zapłacić ZROT 100% kwoty kwoty
wynikającej ze ZGŁOSZENIA-UMOWY, chyba że Organizator
targów nie obciąży ZROT karą umowną.
13. W przypadku demontażu przez wystawcę ekspozycji przed
upływem terminu zakończenia targów tj. przed godz.16:00
ostatniego dnia imprezy Wystawca zobowiązany jest zapłacić
ZROT karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdą rozpoczętą
godzinę, chyba że Organizator targów nie obciąży ZROT karą
umowną.
14. Wystawca nie jest uprawniony do podnajmowania lub oddawania
do bezpłatnego używania całości względnie części stoiska, bez
uprzedniej zgody ZROT.
15. Lokalizację domku na terenie targów ustala Organizator targów.
16. Partnerem ZROT w przygotowaniu prezentacji w imieniu
Wystawcy jest osoba wskazana w zgłoszeniu uczestnictwa.
17. Na stoisku ofertę prezentować mogą jedynie upoważnieni
przedstawiciele Wystawcy, których imienny wykaz Wystawca
dostarczy do ZROT przed rozpoczęciem targów.
18. Wystawca zobowiązany jest zapewnić obsługę stoiska w
godzinach otwarcia targów, przez cały okres ich trwania.
19. W przypadku krótkotrwałego opuszczenia stoiska, należy zgłosić
swoją nieobecność do przedstawiciela ZROT.
20. Przebywanie na stoisku po zamknięciu targów nie jest możliwe.
21. Każdy z wystawców zapewnia sobie catering oraz napoje we
własnym zakresie.
22. 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 podst. 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 XIX MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYKI „W STRONĘ SŁOŃCA”
USTANOWIONEGO PRZEZ ORGANIZATORA TARGÓW.
(…)
IV WARUNKI UDZIAŁU ORAZ PŁATNOŚCI
(…)

3. W przypadku odwołania targów z przyczyn leżących po stronie
Organizatora, wpłacone kwoty zostaną zwrócone, przy czym strony nie
będą miały do siebie żadnych roszczeń.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany terminu i
miejsca targów w przypadku zaistnienia okoliczności od niego
niezależnych, za które nie ponosi odpowiedzialności. O zmianach tych i
przyczynach ich powstania Organizator powiadomi Wystawcę. W takich
przypadkach. Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania lub
zmniejszenia opłat.
(…)
V LOKALIZACJA I EKSPLOATACJA STOISKA/DOMKU
(…)
4. Firmy uczestniczące w targach mają obowiązek zagospodarować
swoje stoiska na terenie targowym w terminie do 24.05.2019 r. do
godz.10:00.
5. Wielkość stoiska i jego kształt wynika z projektu zabudowy
powierzchni i warunków organizacyjno-technicznych.
6. Budowę własnego stoiska na powierzchni niezabudowanej
Wystawca wykona na swój koszt i ryzyko. Wystawca zobowiązany
jest zastosować się do przepisów budowlano-montażowych oraz
przeciwpożarowych.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji lub kształtu
stoiska jeżeli względy organizacyjno-techniczne uniemożliwiają
realizację życzeń Wystawcy.

8. Organizator ma prawo do wykorzystania ścian zewnętrznych
stoiska Wystawcy.
9. Wystawca ma prawo eksponować swoje towary wyłącznie na
wykupionym stoisku/domku, uwzględniając to iż eksponaty nie
mogą zasłaniać sąsiednich stoisk oraz nie utrudniać swobodnego
poruszania się Zwiedzających.
10. Organizator ma prawo usunąć eksponaty, które uzna za
niebezpieczne, sprzeczne z prawem, kolidujące z charakterem
targów.
11. Zagospodarowanie powierzchni wystawienniczej przez Wystawców
odbywa się wg następujących ustaleń:
 powierzchnia niezabudowana w pawilonie: 23.05.2019 r. w
godz. od 18:00 do 21:00; 24.05.2019 r. od godz. 7:00 do 10:00
 powierzchnia zabudowana w pawilonie oraz domek:
24.05.2019 r. w godz. od 7:00 do 10:00.
12. Wystawca ustala z Organizatorem konkretny termin i sposób
zagospodarowania powierzchni wystawienniczej.
13. Niewywiązanie się Wystawcy z ustaleń ujętych w Regulaminie lub
Karcie Zgłoszenia (w szczególności dotyczących rozliczeń) może
spowodować usunięcie ekspozycji Wystawcy lub zarekwirowanie jej
do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości.).
14. Demontaż ekspozycji wystawienniczej przez Wystawców odbędzie
się w dniu 26.05.2019 r. w godz. od 16:00 do 20:00.
15. Demontaż ekspozycji wystawienniczej przed upływem terminu
zakończenia targów tj. godz.16:00 ostatniego dnia imprezy lub po
terminie demontażu czyli po godz. 20:00 dnia 26.05.2019 r. wiąże
się z poniesieniem kary umownej w wysokości 500,00 zł za każdą
rozpoczętą godzinę.

Domek targowy (na podstawie grafiki z oferty Organizatora targów)
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