
 

Regulamin Targów Zdrowia i Urody 

w Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua - Zdrój 

w dniu 11 lutego 2017 r.  

 

§ 1 Postanowienia Ogólne 

1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa Wystawców w Targach 

Zdrowia i Urody, które odbędą się w dniu 11.02.2017 w Centrum Aktywnego 

Wypoczynku Aqua-Zdrój, 58-304 Wałbrzych ul. Ratuszowej 6 

2. Celem organizacji Targów jest edukacja, promocja zdrowego stylu życia 

zwiększenie świadomości w obszarze Zdrowia i  Urody. 

3. Podmioty, które zgłosiły swój udział w Targach jako Wystawcy zobowiązane 

są przestrzegać warunków niniejszego Regulaminu.  

4. Regulamin nie ma zastosowania do stosunków prawnych pomiędzy 

konsumentami w rozumieniu ustawy kodeks cywilny 

5. O zmianach Regulaminu Organizator informował będzie Wystawców na 

swojej stronie internetowej.  

 

§ 2 Termin i miejsce Targów 

1. Targi odbędą się w Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua- Zdrój 

w Wałbrzychu przy ul. Ratuszowej 6, 58-304 Wałbrzych, w godzinach od 10.00 

do 21.00.  

2. Planowane miejsce lokalizacji Targów - foyer Centrum Aktywnego 

Wypoczynku Aqua- Zdrój w Wałbrzychu. 

3. Z przyczyn technicznych, w szczególności w przypadku zwiększenia 

powierzchni wystawienniczej, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 

miejsca lokalizacji Targów w obrębie Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua - 

Zdrój. 

 



§ 3 Warunki Wstępu dla Zwiedzających 

1. Targi są bezpłatne dla Zwiedzających i ogólnodostępne.   

2. Organizator ze względu na bezpieczeństwo zastrzega sobie możliwość 

wstrzymania wpuszczania uczestników w  momencie przepełnienia miejsca ich 

Organizacji.  

 

§ 4. Warunki uczestnictwa dla Wystawców 

1. W Targach mogą wziąć udział podmioty dopuszczone przez Organizatora, 

prezentujące ofertę zgodną z zakresem tematycznym Targów Zdrowia i Urody. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Targach jest zawarcie umowy oraz uiszczenie 

przed terminem organizacji Targów należności z tytułu najmu powierzchni 

wystawienniczej.  

3. Zawarcie umowy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Targów.  

4. Odmowa dopuszczenia Wystawcy do uczestnictwa w Targach nastąpi w 

przypadku stwierdzenia:  

1) nieuiszczenia należności z tytułu najmu powierzchni wystawienniczej, 

2) nieprzestrzegania przez Wystawcę zapisów Regulaminu. 

5. Organizator przydziela lokalizację miejsca wystawienniczego podczas 

Targów.  

6. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania zasad i przepisów sanitarnych, 

BHP, przeciwpożarowych i administracyjnych oraz innych zarządzeń zawartych 

w Regulaminach obowiązujących w  Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua 

Zdrój.  

7. Wystawca jest zobowiązany do przygotowania stoiska we własnym zakresie 

8. Po zakończeniu Targów wystawca jest zobowiązany do demontażu swojego 

stanowiska we własnym zakresie 

9. Organizator zastrzega, że ekspozycja nie może naruszać powszechnie 

przyjętych norm obyczajowych.  

10. Wystawca zobowiązuje się, że przedmiotem ekspozycji będą wyłącznie 

produkty i towary dopuszczone do użytku i posiadające odpowiednie atesty, o 

ile są one wymagane na podstawie przepisów odrębnych.   

 

§ 5.Zasady Organizacyjne 



1. Organizator wyznacza czas dostępu do Stoiska w celu przygotowania jego 

ekspozycji. Montaż ekspozycji nie może odbywać się w godzinach otwarcia 

Targów dla zwiedzających.  

2. Lokalizację Stoisk wyznacza Organizator.   

3. Montaż ekspozycji odbywa się przed rozpoczęciem Targów. Organizator 

udostępnia Wystawcom dostęp do miejsca wystawowy od godz. 7.00.  

4. Demontaż ekspozycji nie może zostać rozpoczęty przed godziną 

zakończenia Targów wskazaną w programie imprezy targowej dostępnym u 

Organizatora. Wystawca zobowiązuje się do złożenia ekspozycji w dniu 

11.02.2017 do godz.24:00   

5 Wystawca ma obowiązek zabezpieczyć swoje mienie przed kradzieżą i 

zniszczeniem w czasie trwania Targów.   

6. Zabrania się dystrybucji materiałów reklamowych przez osoby i firmy 

niebędące Wystawcami w miejscu trwania Targów i w obrębie siedziby 

Organizatora.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania stoisk 

podczas Targów oraz do skorzystania z tych materiałów dla celów 

marketingowych i promocyjnych. Wystawcy nie przysługuje z tego tytułu 

wynagrodzenie.  

8 Zabrania się wkręcania, przybijania, przyklejania jakichkolwiek przedmiotów 

do ścian, podłóg, elementów wyposażenia i innych elementów konstrukcji 

budynku.   

9. Za uszkodzenia powierzchni ścian, podłóg, elementów wyposażenia i 

innych elementów konstrukcji budynku, w którym odbywają się Targi, 

Wystawca zostanie obciążony równowartością kosztów przywrócenia ich do 

stanu poprzedniego, w tym kosztów napraw.  

 

§ 6. Postanowienia Końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie dodatkowe i indywidualne  porozumienia pomiędzy Wystawcą a 

Organizatorem wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wystawca nie może bez zgody Organizatora przenieść praw i obowiązków 



wynikających z Umowy na osobę trzecią.  

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych 

przyczyn, w szczególności prawnych lub organizacyjnych. W razie braku 

akceptacji zmienionego Regulaminu, Wystawca ma możliwość rezygnacji z 

uczestnictwa w Targach w czasie 5 (pięciu) dni od uzyskania informacji o 

zmianie Regulaminu. Rezygnacja powinna być złożona w formie pisemnej. 

5. Wszelkie spory Organizator i Wystawca zobowiązują się rozwiązywać 

działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu obu stron a w 

przypadku niemożności rozwiązania sporu w sposób polubowny sądem 

właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  


