REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FINTECH 13-06-2019
I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Zapisy i postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą i obowiązują
wszystkich uczestników targów organizowanych przez: SFERAFINANSÓW S.A. (zwanej w dalszej części SF S.A.) z siedzibą w
Warszawie (kod: 52-311), przy ul. Buraczanej 6B , wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000434033, zwaną w
dalszej ORGANIZATOREM.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa stanowią
integralną część Formularza Zgłoszeniowego. Uczestnik, po akceptacji
Regulaminu i prawidłowo wypełnionego Formularza, dobrowolnie
wyraża wolę zawarcia umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem,
zwanych w dalszej części stronami.
3. W targach mogą brać udział podmioty, których zakres działalności oraz
prezentowana oferta będzie zgodna tematycznie z zakresem branżowym
targów.
4. Organizator dopuszcza możliwość wyrażenia zgody na uczestnictwo w
targach podmiotów, których zakres działalności oraz prezentowana
oferta nie jest powiązana z zakresem branżowym targów, po uprzednim
wyrażeniu zgody przez Organizatora.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA i ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
1. Zgłoszenie udziału i wynajem powierzchni dla wystawcy.
a. Uczestnik może wziąć udział w targach, pod warunkiem
zawarcia umowy z Organizatorem. Zawarcie umowy następuje
na podstawie prawidłowo wypełnionego i zatwierdzonego przez
osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu
(uczestnika/wystawcy) formularza zgłoszeniowego, wraz z
akceptacją niniejszego regulaminu, który stanowi integralną
część zawieranej umowy.
b. Formularz zgłoszeniowy i regulamin są udostępnione przez
Organizatora na stronie www.targifintech.pl.
2. Zawarcie umowy uczestnictwa lub/i najmu powierzchni pomiędzy
stronami zobowiązują uczestnika/wystawcę do:
a. Dokonania płatności z tytułu uczestnictwa, wynikającego z
prawidłowo wypełnionego i przesłanego formularza
zgłoszeniowego, w terminach określonych w punkcie IV
(Warunki płatności) niniejszego Regulaminu.
b. Odbioru identyfikatorów uczestnika/wystawcy od Organizatora
w dniu rozpoczęcia się targów, po uprzednim osobistym
potwierdzeniu obecności u Organizatora.
c. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy z
uczestnikiem/wystawcą w przypadkach uzasadnionych,
zobowiązując się jednocześnie do powiadomienia strony o takim
fakcie pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na
adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
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d. Złożenie Formularza Zgłoszeniowego po terminie wskazanym
przez Organizatora nie gwarantuje uczestnikowi/wystawcy
możliwości skorzystania z pełnej oferty targowej (jak np. brak
umieszczenia informacji w katalogu targowym).
Objęcie stanowiska targowego przez Wystawcę odbywać się będzie pod
warunkiem:
a. Prawidłowego wypełnienia i przesłania Formularza
Zgłoszeniowego, oraz zgłoszenia się do biura Organizatora w celu
rejestracji podmiotu.
b. Dokonania pełnej wpłaty należności określonych w punkcie IV
(Warunki płatności) niniejszego Regulaminu.
Forma udziału w targach.
a. Uczestnik/wystawca zgłasza chęć uczestnictwa w imieniu
własnym i nie posiada prawa do podnajmowania, użyczania lub
oddawania do dyspozycji powierzchni podmiotom trzecim, bez
uprzedniej, pisemnej zgody Organizatora.
b. Wystawca ma prawo do udostępnienia powierzchni w całości lub
w części innemu podmiotowi tylko w przypadku i na zasadach
Współwystawcy, o czym wystawca uprzednio poinformuje
Organizatora podczas procesu rejestracji podmiotu.
c. Wystawca jest obowiązany do uiszczenia opłat i kosztów,
określonych w punkcie IV (Warunki płatności) niniejszego
Regulaminu, w imieniu Współwystawcy, traktując je jak
zobowiązania własne. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność
za działania Współwystawcy, jak za swoje własne.
d. W sytuacji prezentowania ofert, oraz zakresu działalności kilku
podmiotów na jednym stanowisku głównego Wystawcy, jest on
obowiązany do przedstawienia wykazu tych podmiotów w
Formularzu Zgłoszeniowym, celem umieszczenia ich w katalogu
targowym.
e. Wystawca, który dokonuje zgłoszenia Współwystawcy oświadcza,
że zgłoszenie takie odbywa się za zgodą i wiedzą Współwystawcy.
Uczestnik Targów ma prawo do wielokrotnego wstępu na teren targów,
na podstawie identyfikatora, otrzymanego od organizatora i
posiadanego przy sobie identyfikatora w godzinach trwania targów.
Uczestnik/Wystawca może dokonać zakupu zaproszeń imiennych na
targi w dowolnej ilości (pod warunkiem dostępności miejsca) w cenie
określonej w Formularzu Zgłoszeniowym, po wcześniejszym zgłoszeniu
się do organizatora.
Identyfikatory i zaproszenia imienne nie mogą być przekazywane
osobom trzecim.

III. POWIERZCHNIA WYSTAWOWA.
1. Podmiot, który wyraził chęć uczestnictwa w targach jako Wystawcy jest
obowiązany do:
a. Uiszczenia opłat i kosztów, określonych w punkcie IV (Warunki
płatności) niniejszego Regulaminu,
b. Uzgodnić i przedstawić Organizatorowi do zaakceptowania
najpóźniej 15 dni przed dniem rozpoczęcia targów projekty

zabudowy powierzchni wystawowej, ze wskazaniem materiałów,
jakie Wystawca ma zamiar użyć.
c. Uzgodnić z Organizatorem termin montażu i demontażu materiałów
w obrębie powierzchni wystawienniczej Wystawcy
d. Wystawca jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego
powierzchni wystawienniczej zaraz po zakończeniu targów.
e. W przypadku nie wywiązania się ze zobowiązania, organizator
zastrzega sobie prawo do wykonania prac, związanych z
uprzątnięciem powierzchni wystawienniczej, z zastrzeżeniem, że
kosztami za wykonane prace będzie obciążony Wystawca.
Organizator w takiej sytuacji nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne uszkodzenia mienia Wystawcy.
IV. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wszelkie należności, wynikające z uczestnictwa w Targach Fintech,
organizowanych przez Sfera-Finansów S.A. płatne są w PLN.
2. Płatności należy dokonywać na konto Sfera-Finansów S.A., prowadzone
przez Alior Bank S.A. nr 95 2490 0005 0000 4520 4493 8894
3. Wysokość opłaty, wynikającej z uczestnictwa w targach wskazana
będzie w Formularzu Zgłoszeniowym, po wskazaniu ilości i formy
udziału zainteresowanego podmiotu.
4. W momencie zgłoszenia chęci uczestnictwa w targach, podczas
wypełniania formularza Zgłoszeniowego, podmiot zainteresowany
otrzymaniem faktury VAT obowiązany jest do zaznaczenia tego faktu. Na
podstawie takiej informacji, organizator wystawi podmiotowi fakturę
VAT niezwłocznie po otrzymaniu Formularza zgłoszeniowego, na
podstawie której uczestnik dokona płatności, w terminie wskazanym na
fakturze.
5. Uczestnik targów jest zobowiązany do uiszczenia opłaty tuż po
przesłaniu Formularza Zgłoszeniowego na konto organizatora, nie
później jednak niż 15 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia się
targów.
6. Podmiot, który wyrazi chęć uczestnictwa w targach po dniu 31-05-2019,
do dnia rozpoczęcia się targów, obowiązany jest do kontaktu z biurem
targów. Biuro organizatora na podstawie zapytania poinformuje
uczestnika o dostępności miejsca i możliwości udziału w Targach.
V. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W TARGACH
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w targach, z prawem do
zwrotu uiszczonej opłaty w wysokości:
● Do 30 dni (włącznie z 13-05-2019) przed dniem rozpoczęcia się
targów – 100% opłaty
● Do 20 dni (włącznie z dniem 25-05-2019) przed dniem rozpoczęcia
się targów – 80% opłaty
● Do 15 dni (włącznie z dniem 30-05-2019) przed rozpoczęciem się
targów – 50% opłaty
● Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w targach poniżej 14 dni
(włącznie z 31-05-2019) do dnia rozpoczęcia się targów - 13-062019, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot opłaty wynikającej ze

zgłoszenia na podstawie Formularza Zgłoszeniowego przed
rozpoczęciem się targów. Opłata w wysokości 100% przechodzi na
rzecz organizatora, z tytułu poniesionych kosztów przygotowawczych.
● Za rezygnację z udziału w targach przyjmuje się również nie
zgłoszenie się uczestnika w dniu targów, a co za tym idzie, uczestnik
zrzeka się z prawa ubiegania się o zwrot opłaty wynikającej ze
zgłoszenia uczestnictwa, na podstawie Formularza Zgłoszeniowego.
VI. PRZEPISY P/POŻ I WYNMOGI ORGANIZACYJNE
1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i poleceń w
zakresie ochrony przeciwpożarowej, jak również do wszelkich zasad
porządkowych ustalonych przez Organizatora, jak również wynikających
z regulaminów obiektu wystawienniczego.
2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania w szczególności zakazu:
● Używania ognia i palenia tytoniu w budynku wystawienniczym, z
wyłączeniem miejsc do tego przystosowanych i wyraźnie
oznakowanych
● Korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznie przygotowanej
instalacji elektrycznej, której użytkowanie mogłoby przyczynić się do
wystąpienia zwarcia i narażenia na niebezpieczeństwo.
● Pozostawiania włączonych urządzeń elektrycznych
nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji bez nadzoru
● Wnoszenia materiałów łatwopalnych bądź chemicznych
● Zastawiania dojazdów i tarasowanie przejść ewakuacyjnych, oraz
blokowanie dostępu do urządzeń przeciwpożarowych
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie
mogłyby wyniknąć z winy uczestnika, w szczególności zaniechania lub
naruszenie przepisów p/poż. W przypadku naruszenia i zaistnienia
zdarzeń, wynikających ze złamania przepisów p/poż przez uczestnika,
organizator ma prawo do obciążenia uczestnika kosztami, wynikającymi
z usunięcia naruszeń.
4. Zabrania się wykonywania samodzielnych mocowań, zabudowy
jakichkolwiek elementów zabudowy, reklam i innych, bez wcześniejszej
zgody organizatora.
5. Organizator zaleca uczestnikowi/wystawcy ubezpieczenie mienia wg
własnego uznania, na wypadek ewentualnych szkód, jakie mogłyby
zaistnieć podczas targów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
w/w sprzęt.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator targów zastrzega sobie prawo do odwołania, przełożenia,
skrócenia targów, z przyczyn i w sytuacjach zaistnienia okoliczności
niezależnych od Organizatora. W sytuacjach, o których mowa powyżej,
Uczestnik nie będzie rościł żądania wpłaconych opłat lub żądania do
odszkodowania.
2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone
Organizatorowi jak i w stosunku do osób trzecich, spowodowane przez
uczestnika, bądź osoby/podmioty z nim powiązane (np. współwystawcy,
goście zaproszeni ect.) jak za swoje własne

3. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji, zgłoszonej na piśmie w
terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu targów.
4. Złożenie reklamacji przez uczestnika nie zwalnia go w żaden sposób do
dokonania płatności za uczestnictwo.
5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania i akceptacji regulaminu
Organizatora, jak również podmiotów współpracujących z
Organizatorem, w tym regulaminu obiektu, w który odbywają się targi.
6. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie informacji jego dotyczących,
wraz z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku firmy lub/i osób,
występujących w imieniu podmiotu w materiałach informacyjnych i
reklamowych, wykonanych podczas targów jak również po ich
zakończeniu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich z
tytułu publikacji, odtwarzania przez Uczestnika utworów , nie będących
w prawnym posiadaniu uczestnika podczas trwania Targów.
8. Niniejszy regulamin jest w języku polskim i jest on obowiązującą wersją.
INFORMACJE OGÓLNE:
Termin:
14-06-2019 r.
Miejsce:
Hotel Mercure Wrocław Centrum pl. Dominikański 1 ;
50-159 Wrocław
Organizator:
Sfera-Finansów S.A. z siedzibą we Wrocławiu
ul. Buraczana 6B
Dyrektor projektu: Rafał Tomkowicz – tel. +48 784 007 080
Biuro Organizatora: biuro@sfera-finnansow.pl
Organizator zastrzega sobie prawo braku gwarancji zamieszczenia w
katalogu targowym wpisów uczestnikom, zgłaszającym się po w/w
terminach.

