
REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW 
 
„Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych nowożeńców i przedsiębiorców pracujących w branży 
ślubnej z terenów Lubelszczyzny i Podkarpacia Kresowa Osada, jako ośrodek łączący lokalne firmy 
organizuje Targi Ślubne, których głównym celem ma być pokazanie jak największej liczby wystaw z różnych 
dziedzin zajmujących się branżą ślubną, a tym samym dać zainteresowanym możliwość szerokiego 
wyboru produktów i usług. Targi w Kresowej Osadzie nie mają charakteru komercyjnego. Wszystkie opłaty 
rejestracyjne przeznaczone są na promocję wydarzenia w celu zachęcenia jak największej liczby 
zwiedzających.” 
 
Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą uczestników Targów Ślubnych w Kresowej Osadzie w Baszni 
Dolnej i stanowią integralną część zawartej umowy pomiędzy Organizatorem a Wystawcą wymienionym 
w „Zgłoszeniu Udziału”. 
 

I. WARUNKI UDZIAŁU. 
 

1. Wystawca nabywa prawo do udziału w targach po złożeniu oferty uczestnictwa w Targach i spełnieniu 
wymagań określonych niniejszym regulaminem. 
2. Zgłoszenie udziału zobowiązuje wystawcę do zapłaty opłaty rejestracyjnej w wysokości 100 zł. netto               
+ 23% Vat ( 123 zł brutto) i tym samym obejmuje jedno stanowisko wystawowe to znaczy 1,5 mb (stół 1,5m. 
1 krzesło, gniazdko 230 V), w terminie do 3 dni od daty jego zgłoszenia. Brak wpłaty w tym terminie 
traktowany będzie jako rezygnacja z udziału w Targach. 
3. Za każdy następny metr bieżący obowiązuje opłata 100 zł. netto + 23% Vat ( 123 zł. brutto), dodatkowe 
zajmowanie miejsc i ewentualne opłaty możliwe tylko po uzyskaniu zgody Organizatora. 
 

II. WARUNKI PŁATNOŚCI. 
 
1. Płatności wynikające ze zgłoszenia udziału należy dokonywać w terminach przewidzianych niniejszym 
regulaminem na konto Organizatora w AliorBank nr konta 36 2490 0005 0000 4530 2633 2703 lub gotówką 
w Kresowej Osadzie. 
 

III. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA. 
 
1. Po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej Wystawca otrzymuje bezpłatnie jedno stanowisko wystawowe to jest: 
stół 1,5m. 1 krzesło, gniazdko 230 V. 
2. Powierzchnie wystawowe są usytuowane w Hali konferencyjno-bankietowej „Przystanek Kresy”. Istnieje 
możliwość wystawienia się w przestrzeni otwartej. 
3. Możliwość wystawienia się oraz lokalizację stanowiska określa Organizator na podstawie kolejności 
napływu zgłoszeń, wymiarów stoisk i warunków technicznych aranżacji obiektów targowych. 
4. Organizator nie zapewnia oddzielenia stoisk wystawowych poprzez parawany, kotary, ścianki działowe itp. 
Wystawca ma możliwość oddzielenia swojego stanowiska od sąsiednich na własną rękę o ile nie będzie to 
przeszkadzało, zasłaniało innych Wystawców po wcześniejszym otrzymaniu zgody od Organizatora. 
 

IV. PRZEPISY ORGANIZACYJNE. 
 
1. Wystawca ma obowiązek rozłożenia swego stanowiska w dniu 09 grudnia 2018 w godzinach 6:00 do 
10:00. Do godziny 10:00 zobowiązany jest również do przestawienia samochodów na wyznaczony parking. 
Nie ma możliwości parkowania na placu Kresowej Osady. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest 
rozłożenie stanowiska w dniu 09 grudnia 2018 w godzinach od 11:00 do 17:00 po uzyskaniu zgody 
Organizatora. 
2. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących na terenie obiektu targowego przepisów 
montażowych, bhp i przeciwpożarowych w czasie przygotowania ekspozycji, trwania targów i po ich 
zakończeniu, w tym zobowiązuje się do przygotowania ekspozycji w taki sposób aby nie zagrażała życiu i 
zdrowiu zwiedzających oraz innych osób znajdujących się na terenie targów, bądź w ich pobliżu. 



3. Wystawca zobowiązany jest do zachowania stanowiska i jego otoczenia w stanie nienaruszonym. Na 
terenach na zewnątrz obowiązuje zakaz naruszania struktury podłoża. Wszelkie uszkodzenia spowodowane 
przez wystawcę będą usunięte na jego koszt. 
4. Wystawca ma prawo do eksponowania i reklamowania swoich wyrobów i usług tylko na swoim stoisku. 
Działania promocyjne na stoisku nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać działalności innych wystawców oraz 
bezpiecznego poruszania się publiczności ani zakłócać ich spokoju. 
5. Na terenie Kresowej Osady oraz parkingów i w bezpośrednim otoczeniu w trakcie Targów zabrania się 
prowadzenia akcji promocyjnych, akwizycji i innych działań reklamowych bez zgody Organizatora. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za eksponaty Wystawcy 

. 
V. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W TARGACH . 

 
1. Wystawca jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału w Targach w formie 
pisemnej, telefonicznie lub mailowo. 
2. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem Targów 
Wystawca jest zobligowany dokonać pełnej wpłaty wynikającej ze złożonego przez niego zgłoszenia. 
3. Dokonane wpłaty za udział w Targach nie ulegają zwrotowi. 
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
 
1. Zgłoszenie udziału należy przesłać w oryginale na adres: Kresowa Osada, Marcin Krupa ul. Kolejowa 16, 
37-621 Basznia Dolna bądź mailowo: kresowaosada@op.pl. 
2. Liczba miejsc wystawowych jest ograniczona. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Targach 
niektórym podmiotom bez podawania uzasadnienia. 
3. Nie zastosowanie się uczestnika do postanowień regulaminu, bądź ich naruszenie, uprawnia Organizatora 
do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu 
uiszczonych należności. Wystawca ponosi wszelkie koszty wynikłe z nieprzestrzegania przez niego 
postanowień regulaminu dla uczestników Targów. 
4. Wszelkie reklamacje wystawcy winny być zgłoszone pod adresem Organizatora pisemnie, w ciągu 7 dni 
od daty zakończenia Targów. Po tym terminie roszczenia Wystawcy wygasają i nie będą uwzględniane. 
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