REGULAMIN DNI OBUWIA POLSHOES DLA WYSTAWCÓW
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa-Umowy.
2. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników DNI OBUWIA POLSHOES, które
organizowane są cyklicznie dwa razy w roku kalendarzowym w wybranych miastach w Polsce
i w wybranych przez organizatorach obiektach wystawienniczych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miast oraz hal wystawienniczych w poszczególnych
edycjach.
4. W DNIACH OBUWIA POLSHOES mogą uczestniczyć podmioty związane z zakresem
tematycznym, w którym mieści się pokaz i kontraktacja obuwia krajowego oraz
importowanego, dodatków do obuwia, galanterii skórzanej, chyba że organizator wyrazi zgodę
na udział w targach firm, których oferta nie jest związana z zakresem branżowym targów.
5. Organizator nie jest stroną w relacjach pomiędzy firmami biorącymi udział w targach jako
Wystawcy i Odwiedzający. Odpowiedzialność za jakość prezentowanych produktów i
zgodność cech tych produktów z istniejącymi normami i przepisami prawa spoczywa na
poszczególnych Wystawcach.
II.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

1. Organizator wysyła zainteresowanym podmiotom karty zgłoszenia uczestnictwa jako
zaproszenie do udziału w spotkaniu handlowym w charakterze Wystawców. Kartę pobiera się
również ze strony internetowej www.polshoes.com.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji przydzielonej powierzchni
wystawienniczej ze względów projektowo-technicznych i organizacyjnych. W takich
przypadkach Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania ze strony organizatora.
3. Organizator ma prawo nie przyjąć zgłoszenia bez podania przyczyny. W takim przypadku
organizator niezwłocznie zwróci ewentualne wpłaty dokonane na jego konto.
4. Wystawca ma obowiązek zgłoszenia wszystkich firm, które będzie gościł na swoim stoisku w
charakterze Podwystawców. Podwystawców należy zgłosić z nazwy na karcie zgłoszenia
uczestnictwa w wyznaczonym miejscu.
5. Po wysłaniu wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa Wystawca wnosi na konto organizatora
opłatę rezerwacyjną w kwocie i w terminie wskazanych na karcie.
6. Zgłoszenie uczestnictwa jest ważne po otrzymaniu przez organizatora wypełnionej karty oraz
po wpłynięciu opłaty rezerwacyjnej.
7. Organizator poinformuje każdego uczestnika o przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa wysyłając
potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa.
8. Wysłanie potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa jest równoznaczne z zawarciem umowy na
zorganizowanie stoiska wystawienniczego.
9. Organizator wystawi fakturę VAT zaliczkową na opłatę rezerwacyjną.
10. Opłatę przeznacza się na pokrycie części kosztów związanych z organizacją targów w tym na
działalność marketingową promującą DNI OBUWIA w prasie branżowej i portalach
internetowych, przygotowanie, druk i wysyłkę zaproszeń do Kontrahentów, catering kawowy,
parking oraz inne materiały reklamowe.
11. Rezerwacja więcej niż jednego stoiska przez Wystawcę wymaga wypełnienia i wysłania
odpowiedniej do ilości rezerwowanych stoisk kart zgłoszenia uczestnictwa i wniesieniu opłat
rezerwacyjnych za każde stoisko.
12. Organizator przydziela powierzchnię ekspozycyjną w miarę możliwości zgodnie z życzeniem
Wystawcy.

13. Wysokość opłat za wynajem powierzchni ekspozycyjnych podana jest w karcie zgłoszenia
uczestnictwa.
14. Plan rozmieszczenia stoisk wystawienniczych jest dostępny na stronie internetowej
www.polshoes.com.
15. Zgłoszenie uczestnictwa po terminie wskazanym przez organizatora będzie rozpatrywane w
miarę posiadania wolnej powierzchni wystawienniczej.
III.

ODWOŁANIE UCZESTNICTWA

1. Wystawca zgłaszający uczestnictwo przy pomocy karty zgłoszenia uczestnictwa w DNIACH
OBUWIA może odwołać swoje uczestnictwo. Odwołanie uczestnictwa wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Podmioty, które odwołają swoje uczestnictwo do 45 dni od daty spotkania handlowego
otrzymają zwrot całości wpłaconej opłaty rezerwacyjnej.
3. Odwołanie uczestnictwa w terminie pomiędzy 45, a 30 dni przed planowanym spotkaniem
handlowym powoduje przepadek 50% opłaty rezerwacyjnej. W takim wypadku 50% opłaty
rezerwacyjnej zostanie zwrócone przez organizatora na konto Wystawcy w terminie do dwóch
tygodni po odbytym spotkaniu handlowym.
4. Odwołanie uczestnictwa w terminie krótszym niż 30 dni przed planowanym spotkaniem
handlowym powoduje przepadek opłaty rezerwacyjnej.
5. Nie stawienie się Wystawcy na spotkanie handlowe bez odwołania uczestnictwa we
wskazanych terminach skutkuje obciążeniem Wystawcy kwotą za wynajem powierzchni
ekspozycyjnej zamówionej w karcie zgłoszenia uczestnictwa-umowie.
6. Lista Wystawców wraz z podaniem zajmowanych przez nich stanowisk wystawienniczych
będzie udostępniona przed spotkaniem handlowym na stronie www.polshoes.com.
IV.

ZAPROSZENIA I IDENTYFIKATORY

1. Organizator rozsyła okolicznościowe zaproszenia na DNI OBUWIA POLSHOES do firm
branżowych tzw. potencjalnych Kontrahentów w Polsce i za granicą.
2. Wystawcy mogą zamówić odpłatnie gotowe blankiety okolicznościowych zaproszeń
przygotowane przez organizatora, podając ich ilość na karcie zgłoszenia uczestnictwa - umowy
i wysłać je do swoich Klientów we własnym imieniu.
3. Do wielokrotnego wstępu na DNI OBUWIA POLSHOES upoważniają zaproszenia
okolicznościowe, identyfikatory Wystawcy, Karty VIP.
4. Po uzgodnieniu z organizatorem do wstępu na DNI OBUWIA POLSHOES mogą upoważniać
zaproszenia drukowane przez Wystawcę.
V.

REKLAMA

1. Wystawcy w ramach wniesionych opłat mają możliwość umieszczenia swoich materiałów
reklamowych na terenie hal wystawienniczych odbywających się spotkań handlowych w
miejscach wskazanych przez organizatora. Za materiały reklamowe uważa się typowe tablice
reklamowe z własnym nośnikiem reklamy, banery reklamowe, ulotki reklamowe, których treść
związana jest z branżą obuwniczą. Tablice i banery reklamowe muszą być umieszczone w
obrębie stoiska i nie mogą wykraczać poza linie ciągów komunikacyjnych.
2. W przypadku ekspozycji banerów reklamowych wymagających montażu, montaż leży po
stronie Wystawców w miejscach wskazanych przez organizatora.
3. Mocowanie reklamy do ścian hali wystawienniczej nie jest dozwolone. W przypadku
uszkodzenia elementów hal wystawienniczych bądź wyposażenia stoiska Wystawca ponosi
pełną odpowiedzialność finansową w stosunku do właściciela uszkodzonej rzeczy.

4. Na życzenie Wystawcy organizator umieści nieodpłatnie baner reklamowy Wystawcy w
serwisie polshoes.com. Edycja banerów reklamowych trwać będzie do kolejnej edycji
wiosennej lub jesiennej Dni Obuwia. Wystawca dostarczy materiały do banera reklamowego w
formie plików JPG pocztą e-mail.
VI.

UBEZPIECZENIE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu uczestników
spotkania handlowego, spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu uczestników spotkania
handlowego spowodowane siłą wyższą np. pożarem, eksplozją, zjawiskami atmosferycznymi,
niezależną od organizatora przerwą w dostawie prądu.
3. Zaleca się wystawcom ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z udziału w
spotkaniu handlowym oraz ubezpieczenie prezentowanych kolekcji.
VII.

PARKING

1. Dla uczestników DNI OBUWIA POLSHOES w każdym z miast jest przewidziany bezpłatny
parking.
2. Ilość miejsc na parkingach jest ograniczona.
3. Podczas wjazdu na parking centrum targowego należy pobrać bilet od obsługi parkingu lub z
automatu wjazdowego. Bilet podlega wymianie na kartę wyjazdową z parkingu. Kartę
wyjazdową otrzymacie Państwo na recepcji DNI OBUWIA POLSHOES. Każdemu Wystawcy
przysługują dwie bezpłatne karty wyjazdowe.
4. W pozostałych miastach wjazd na parking oraz wyjazd z parkingu odbywa sie w sposób
swobodny.
5. Na terenie wszystkich parkingów obowiązują zasady ostrożności i bezpieczeństwa zgodne z
zasadami ruchu drogowego.
6. Zabronione jest blokowanie innych pojazdów i parkowanie w sposób utrudniający przejazd
innych pojazdów.
VIII.

PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Wszyscy uczestnicy DNI OBUWIA POLSHOES zobowiązani są do zachowywania się w
sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności do postępowania zgodnego z wytycznymi
Ministerstwa Zdrowia i GIS, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, obowiązującymi na dzień odbywania się targów.
2. Wystawcy zobowiązani są do nadzorowania swoich stoisk oraz do nie opuszczania lub
demontażu swoich stoisk przed zakończeniem targów.
3. Fotografowanie, filmowanie stoisk i eksponatów w celach komercyjnych wymaga uprzedniej
zgody użytkownika stoiska lub Organizatora.
4. Dozwolone jest korzystanie ze sprzętu audiowizualnego na stoisku w celu prezentowania
materiałów reklamowych w zakresie nie powodującym zakłócenia pracy innych uczestników
spotkania handlowego.
5. W przypadku publicznego odtwarzania utworów muzycznych lub plików video uczestnik
spotkania jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie zgody właściwych organizacji
zajmujących się zarządzaniem prawami autorskimi twórców.
6. Zabrania się wnoszenia na teren DNI OBUWIA POLSHOES wszelkich przedmiotów
niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

7. W obiektach wystawienniczych , w których organizowane są DNI OBUWIA POLSHOES
obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz zakaz spożywania alkoholu w strefach do tego
nieprzeznaczonych.
8. Wszystkie urządzenia, sprzęty, strefy wypoczynku itp. powinny być wykorzystywane zgodnie
z ich przeznaczeniem.
9. Dzieci do 13 roku życia mogą przebywać na terenie DNI OBUWIA POLSHOES wyłącznie
pod opieką rodziców lub opiekunów, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo.
10. Osoby naruszające postanowienia Regulaminu mogą zostać wezwane do opuszczenia obiektów
wystawienniczych przez pracowników służb porządkowych.
11. Państwa opinie i poczucie bezpieczeństwa są dla nas ważne, dlatego wszelkie naruszenia
niniejszego Regulaminu mogą Państwo zgłaszać w recepcji DNI OBUWIA POLSHOES lub
pod numerem telefonu 501 415 621.
IX.

FAKTURY I PŁATNOŚCI

1. Faktura VAT zaliczkowa na opłatę rezerwacyjną zostanie wystawiona po wniesieniu opłaty na
konto organizatora. Numer konta podany jest na karcie zgłoszenia.
2. Faktura VAT końcowa zostanie wystawiona po wniesieniu pozostałej części należności za
zorganizowanie stoiska wystawienniczego, wg. zamówionej powierzchni ekspozycyjnej oraz
za usługi dodatkowe. Termin wniesienia pozostałej części opłaty za wynajem stoiska i usługi
dodatkowe jest wskazany w karcie zgłoszenia uczestnictwa.
3. W przypadku zamówienia druków zaproszeń zostanie wystawiona odrębna faktura VAT.
X.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, w
szczególności w sytuacji wystąpienia obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, prawo do
odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia terminu targów. W takich
przypadkach Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zwrotu wniesionych
opłat.
2. Uczestnik DNI OBUWIA powinien respektować obowiązujące przepisy prawa wspólnotowego
Unii Europejskiej oraz przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Dniach Obuwia będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.
Kraków, dnia 7 sierpnia 2021 roku.
Organizator DNI OBUWIA
POLSHOES P.H.U. KIM s.c.
ul. Królewska 88
30-079 Kraków

