70 lat ASP w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121
PL 91-726 Łódź
tel. 42 2547400
faks 42 2547418

REGULAMIN
I Ogólnopolskich Targów Pracy dla Uczelni Artystycznych
START
22 – 23 kwietnia 2016 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą wystawców I Ogólnopolskich Targów Pracy dla Uczelni
Artystycznych stanowią integralną część umowy.
§2
Wszyscy uczestnicy Targów zobowiązani są przestrzegać przepisów porządkowych i regulaminu obiektu,
obowiązujących w miejscu odbywania Targów.
§3
Podpisując zgłoszenie uczestnictwa akceptują Państwo niniejszy regulamin.
§4
Organizatorem Targów jest Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

WARUNKI UDZIAŁU I PŁATNOŚCI
§5
Uczestnik nabywa prawo udziału w targach po złożeniu „ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA” w formie
odpowiedniego formularza zgłoszeniowego do dnia 01 kwietnia roku 2016 złożonego w oryginale na adres
korespondencyjny:
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121
91-726 Łódź
z dopiskiem: „Biuro Karier” pok. 306
Do zgłoszenia należy załączyć dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej.

§6
Uczestnik zobowiązany jest wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 1500 zł + VAT na konto BGK
o nr 12 1130 1163 0014 7148 7820 0001.
a) Kwotę 300 zł + VAT stanowiącą bezzwrotną część opłaty należy wnieść równolegle ze zgłoszeniem na w/w
konto. W tytule należy wpisać: Targi Pracy-wpisowe.
b) Pozostałą część należności w kwocie 1200 zł + VAT należy wpłacić najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem
targów na w/w konto. W tytule należy wpisać: Targi Pracy-opłata za uczestnictwo.
Należności przypadłe Akademii z tytułu wniesionych opłat rejestracyjnych przeznaczone zostaną na cele
dydaktyczne Akademii.
§7
Wystawca ma prawo odstąpić od uczestnictwa w targach. Odwołanie uczestnictwa wymaga formy pisemnej. Za
datę odwołania uczestnictwa uważa się datę wpływu do siedziby Organizatora pisma poleconego zawierającego
stosowne oświadczenie.
W przypadku odwołania uczestnictwa lub odmowy zakwalifikowania część opłaty rejestracyjnej w kwocie
300 zł nie podlega zwrotowi.
Odwołanie uczestnictwa po upływie terminu zgłoszeń powoduje obowiązek zapłaty przez Wystawcę kary
umownej w wysokości: 50 % należności wskazanej w § 6 ppkt. b) niniejszego Regulaminu.
Powyższe terminy obowiązują bez względu na datę zgłoszenia.
Niezależnie od powyższego Wystawca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów rezerwacji hotelowej
w pełnej wysokości.
§8
Prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zgodnie z treścią pkt. 1 nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem Wystawcy do udziału w Targach. Organizator ma prawo odmowy zakwalifikowania
Wystawcy do udziału w Targach bez podania przyczyny.
§9
Ostateczną datą dostarczenia zgłoszeń uczestnictwa jest termin 01 kwietnia 2016 r., po którym następuje
zamknięcie listy wystawców. Lista pracodawców wraz z linkami do ich strony dostępna będzie na stronie
internetowej www.targi.asp.lodz.pl
Organizator prześle wystawcy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na adres e-mail wskazany w Formularzu
Zgłoszeniowym.
§ 10
Organizator zastrzega sobie: prawo odmowy zamieszczenia (emisji, publikacji) materiałów reklamowych
(ogłoszeń, reklam, spotów reklamowych, oznaczeń sponsora, banerów promocyjnych) bez ponoszenia
jakichkolwiek konsekwencji finansowych z tego tytułu, jeżeli ich treść narusza ogólnie przyjęte normy
obyczajowe, jest sprzeczna z prawem, narusza dobra osobiste lub prawa innego podmiotu, w szczególności
prawa autorskie i pokrewne lub prawa do znaków towarowych, jak również, gdy poziom techniczny wyklucza ich
zamieszczenie (emisję, publikację).

§ 11
Organizator może ujawnić następujące informacje o Wystawcy: fakt uczestnictwa w targach, lokalizację stoiska
Wystawcy, godzinę, umieścić logotyp Wystawcy na wybranych stronach internetowych poświęconych promocji
przedsięwzięcia.
§ 12
Organizator zapewnia sobie prawo do wyrażenia zgody na fotografowanie budynków Organizatora. W celu
uzyskania pozwolenia Wystawca zobowiązany jest zwrócić się na piśmie do Organizatora najpóźniej do
01 kwietnia 2016 r.
Akredytacja przyznawana jest na podstawie wniosku akredytacyjnego wypełnionego na formularzu
zamieszczonym na stronie Targów Pracy.
PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE
§ 13
Godziny otwarcia Targów dla zwiedzających:
22.04.2016 r. - 10:00 – 17:00
23.04.2016 r. - 10:00 – 16:00
§ 14
Godziny wejścia Wystawców na teren targów w celu montażu stoiska:
- w przeddzień rozpoczęcia targów 21.04.2016 r. od godz. 14:00 do 19:00
- w dzień targowy 7:00 – 10:00
Godziny likwidacji stoiska w dniu zakończenia targów w godzinach 16:00 – 19:00
Wszelkie zmiany godzinowe wejścia wystawców na teren targów w celu przygotowania lub likwidacji stoisk
muszą być ustalone z Organizatorem.
W dniach 22 – 23.04.2016 r. każdy Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku w godzinach otwarcia
Targów oraz posługiwania się przy wejściu i wyjściu z hali wystawowej identyfikatorem wydanym przez
Organizatorów.
Każdy Wystawca korzystający ze stanowiska wystawienniczego jest zobowiązany do odbioru stanowiska w dniu
22.04.2016 r. do godziny 10:00 i zwrócenia stanowiska w nienaruszonym stanie po zakończeniu targów w dniu
23.04.2016 r. do godziny 19:00.
§ 15
Każdy uczestnik Targów ma prawo do prowadzenia akcji promocyjnych swoich towarów lub usług wyłącznie na
własnym stoisku.
Prezentacje nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać bezpiecznego poruszania się uczestników i publiczności,
stwarzać zagrożenia, zagrażać bezpieczeństwu ani zakłócać spokoju. Promocja poza stoiskiem wymaga
uzgodnień z organizatorem.

§ 16
Do wejścia na teren Targów upoważnia uczestników przypięty w widocznym miejscu identyfikator wydany przez
Organizatora.
Uczestnik otrzymuje bezpłatnie dwa karnety na obiad 22 i 23 kwietnia 2016 r. wydawany w stołówce Akademii
Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w godzinach 12:00 – 15:00.
§ 17
Koszty udziału w Targach osób zaproszonych przez Wystawcę pokrywa Wystawca.
Legalizacji wejściówek dokonuje Biuro Targów nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem Targów.
§ 18
Elementy ekspozycji i inne urządzenia pozostawione po zakończeniu Targów bez akceptacji Organizatora
uważa się za mienie porzucone, które przechodzi bez odszkodowania na rzecz Organizatora.
§ 19
Reklamy naruszające dobre obyczaje, lub interesy Organizatora będą usunięte z terenów targowych na koszt
reklamodawcy bez prawa do jakichkolwiek roszczeń i zwrotu należności.
STOISKA WYSTAWIENNICZE
§ 20
Organizator przekazuje Wystawcy na czas trwania Targów ustaloną powierzchnię oraz określa lokalizację
stoiska.
§ 21
Uczestnik jest zobowiązany uzgodnić z Organizatorem w terminie 14 dni przed rozpoczęciem imprezy projekt
stoiska oraz specjalne wymagania dot. ponadstandardowego wyposażenia, takiego jak warunki doprowadzenia
energii elektrycznej itp.
§ 22
Zabudowa własna musi być zaakceptowana przez Organizatora.
§ 23
Uczestnik targów jest zobowiązany:
1. przed rozpoczęciem targów - do usunięcia ze stoiska i terenów przyległych pustych opakowań lub odpadów
pozostałych po montażu i demontażu stoiska;
2. po ukończeniu targów - do usunięcia eksponatów i materiałów reklamowych oraz przywrócenia zajmowanej
powierzchni do pierwotnego stanu;
Wszelkie odpady należy wrzucić do specjalnego pojemnika przed Uczelnią.
Zabudowę niestandardową stoiska zabiera na swój koszt Wystawca.
W przypadku niewykonania w/w prac porządkowych Organizator obciąży Uczestnika według własnej wyceny.

§ 24
Prezentacja eksponatów o dużych wymiarach i ciężarze oraz prezentacje dynamiczne
wymagają odrębnych uzgodnień z Organizatorem.

BEZPIECZEŃSTWO I UBEZPIECZENIE
§ 25
Targi ubezpieczone są od odpowiedzialności cywilnej w zakresie szkód, którym mogą ulec osoby trzecie
podczas imprezy. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane działaniem siły wyższej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz straty, kradzieże lub
szkody w mieniu Wystawców i gości, powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem szkód powstałych z winy
Organizatora. Każdy Wystawca obowiązany jest zabezpieczyć na własny koszt eksponaty, urządzenia i sprzęt
przed szkodami i ubytkami.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy lub przeoczenia dotyczące danych teleadresowych
w materiałach informacyjnych, sporządzonych i przysłanych przez Wystawcę.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych i rozpowszechnianych w trakcie targów
materiałów.
Organizator nie odpowiada za indywidualny sposób aranżacji powierzchni wystawienniczej przez Wystawców.
W uzasadnionych wypadkach, Organizator może ingerować w wystrój i wyposażenie powierzchni
wystawienniczej.
Wystawca nie może organizować żadnych akcji promocyjnych poza obrębem swojego stoiska bez pisemnej
zgody Organizatora.
Wystawcy są odpowiedzialni za uszkodzenia budynków, umeblowania, instalacji dokonane przez ich
przedstawicieli oraz każdą osobę zatrudnioną przez nich pośrednio lub bezpośrednio.
Wystawca, uczestniczący w targach przez dłużej niż jeden dzień, zobowiązany jest do zabrania sprzętu oraz
pozostawienia na noc zabezpieczonego stoiska.
Organizator Targów nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt pozostawiony na stoisku.
§ 26
Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatora o dostrzeżonych zagrożeniach,
wypadkach lub szkodach.
§ 27
Organizator zapewnia ochronę terenów wystawowych i stoisk w czasie dni montażowych po zakończeniu
montażu przez Wystawców, podczas Targów w godzinach po zamknięciu targów dla publiczności.

§ 28
Organizator zaleca ubezpieczenie towarów i innego mienia przechowywanego i prezentowanego na stoisku w
czasie trwania targów i transportu.
Warunkiem zabezpieczenia stoiska po zakończeniu ekspozycji w danym dniu targów jest zdanie stoiska oraz
zabezpieczenie go przez ochronę.
§ 29
Każda osoba przebywająca na terenie targów jest zobowiązana do przestrzegania regulaminu obiektu, w tym
przepisów BHP i przeciwpożarowych.
§ 30
Na terenie targów obowiązują zakazy:
1. palenia tytoniu i używania otwartego ognia;
2. eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych w odległości mniejszej niż 0,6 m od materiałów
łatwopalnych oraz urządzeń nieodizolowanych od palnego podłoża;
3. korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej oraz urządzeń elektrycznych (w tym
oświetleniowych) o mocy sumarycznej większej od zamówionej;
4. pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń nieprzystosowanych do pracy ciągłej;
5. wnoszenia na tereny ekspozycyjne substancji chemicznych pożarowo niebezpiecznych;
6. zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania i zagradzania wyjść
ewakuacyjnych;
7. używania sprzętu gaśniczego do innych celów.
§ 31
Odpowiedzialność za urządzenia prezentowane na stoiskach wystawienniczych ponosi Wystawca. Osoby
obsługujące sprzęt w czasie prezentacji dynamicznych winny posiadać odpowiednie kwalifikacje.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 32
W przypadku gdyby impreza nie odbyła się z przyczyn zależnych od Organizatora jego odpowiedzialność
ogranicza się do zwrotu kosztów wpłaconych przez uczestników.
§ 33
W sytuacji gdyby impreza nie odbyła się lub została przerwana z przyczyn niezależnych od Organizatora nie
jest on zobowiązany do zwrotu kwot wpłaconych przez uczestnika ani do wypłacenia odszkodowania.

§ 34
Wszelkie reklamacje uczestników winny być zgłaszane pod adresem Organizatora w terminie 7 dni od daty
zakończenia targów.
§ 35
Sprawy sporne i wszelkie roszczenia pomiędzy stronami umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny
w Łodzi.
§ 36
Z chwilą złożenia przez Uczestnika ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA na Targi następuje przyjęcie niniejszego
regulaminu.
§ 37
Ostateczna interpretacja przepisów niniejszego regulaminu należy do Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława
Strzemińskiego w Łodzi

