
 

 
 

REGULAMIN LUBELSKICH TARGÓW TURYSTYCZNYCH 

Lublin – Plac Teatralny, 2-4 czerwca 2017 r. 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Organizatorem Lubelskich Targów Turystycznych, zwanych dalej „Targami” jest Lubelska 

Regionalna Organizacja Turystyczna, z siedzibą w Lublinie, ul. Jezuicka 1/3, zwana dalej 

„Organizatorem”. 

1.2. Wystawcy biorący udział w Targach oraz Organizator zobowiązują się do przestrzegania zasad 

zawartych w regulaminie. 

1.3. Warunki uczestnictwa w Targach określają łącznie: 

• niniejszy Regulamin 

• Karta Zgłoszenia 

Ewentualne warunki szczegółowe dla Targów regulowane są w trybie Kodeksu Cywilnego. 

 

2. Sprawy organizacyjne 

2.1. Lokalizacja Targów: Plac Teatralny przed Centrum Spotkania Kultur  w Lublinie w obrębie 

oznaczonym przez Organizatora. 

2.2. Termin Targów: 2-4 czerwca 2017 r. 

Teren targowy zostanie udostępniony dla Wystawców w dniu 2 czerwca od godz. 09:00  

2.3. Godziny otwarcia i program: 

2 czerwca 2017 r. (piątek): 

09.00 – 11.00 – przyjazd Wystawców i przygotowanie stoisk 

11.00 – 18.00 – prezentacje targowe 

11.30 - uroczyste otwarcie z udziałem przedstawicieli władz i zaproszonych gości 

18.30 – spotkanie integracyjne dla wystawców (2 zaproszenia na każde stoisko). 

3 czerwca 2017 r. (sobota): 

11.00 – 20.00 - prezentacje targowe 

4 czerwca 2017 r. (niedziela) 

11.00 – 16.00 - prezentacje targowe 

od 16.30 – demontaż stoisk 

2.4. Wystawcy powinni być obecni na stoiskach w godzinach: 

2 czerwca 2017 r. od godziny 09.00 do godz. 18.00 

3 czerwca 2017 r. od godz. 11.00 do godz. 20.00 

4 czerwca 2017 r. od godz. 11.00 do godz. 16.00 



 

2.5. Wystawca jest zobowiązany zapewnić nieprzerwaną obsługę stoiska w godzinach otwarcia 

Targów. 

2.6. W ramach stoiska Organizator zapewnia: 

• powierzchnię stoiska zgodnie z przyjętym od Wystawcy Zgłoszeniem 

• wyposażenie stoiska w 2 krzesła i stół zgodnie z przyjętym od Wystawcy zgłoszeniem 

• 2 zaproszenia na spotkanie integracyjne dla wystawców w dniu 2 czerwca 2017 r. 

• wpis do katalogu Wystawców. 

 

3.Zasady uczestnictwa 

3.1. Warunkiem uczestnictwa w Targach jest: 

• dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Biura Organizatora (LROT, 20-113 Lublin,   

ul. Jezuicka 1/3) lub poczty email: info@lrot.pl, wypełnionego formularza KARTA ZGŁOSZENIA -  

najpóźniej do 19 maja 2017 r. 

Samo dostarczenie KARTY ZGŁOSZENIA nie jest równoznaczne z przyjęciem podmiotu zgłaszającego 

do uczestnictwa w Targach. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia 

uczestnictwa w Targach w przypadku większej ilości zgłoszonych podmiotów (decyduje kolejność 

zgłoszeń). 

• Uiszczenie opłaty za zamówione stoisko najpóźniej do dnia 26 maja 2017 r. 

• podmioty związane z turystyką, a niezrzeszone w LROT (biura podróży, organizatorzy turystyki, 

obiekty noclegowe i gastronomiczne, organizacje turystyczne, samorządy itp.) - wpłacenie należności 

za zamówione stoisko: 

-850,00 zł brutto za stoisko 1-stanowiskowe; ksero dowodu wpłaty/potwierdzenie mailowe wpłaty 

należy przesłać do Organizatora najpóźniej do 26 maja 2017 r. (po zatwierdzeniu przez LROT 

uczestnictwa); 

-1300,00 zł brutto za stoisko 2-stanowiskowe; ksero dowodu wpłaty/potwierdzenie mailowe wpłaty 

należy przesłać do Organizatora najpóźniej do 26 maja 2017 r. (po zatwierdzeniu przez LROT 

uczestnictwa);   

• Członków Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej obowiązują poniższe koszty za 

zamówione stoisko:  

-200,00 zł brutto za stoisko 1-stanowiskowe, ksero dowodu wpłaty/potwierdzenie mailowe wpłaty 

należy przesłać do Organizatora najpóźniej do 26 maja 2017 r. (po zatwierdzeniu przez LROT 

uczestnictwa); 

-400,00 zł brutto za stoisko 2-stanowiskowe, ksero dowodu wpłaty/potwierdzenie mailowe wpłaty 

należy przesłać do Organizatora najpóźniej do 26 maja 2017 r. (po zatwierdzeniu przez LROT 

uczestnictwa); 

• Wypełnienie Karty Zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

• Potwierdzenie udziału przez Organizatora nastąpi do dnia 22 maja 2017 r.   

• Wpłat należy dokonywać na konto LROT: 

Nr konta: 82 1500 1520 1215 2005 8682 0000 

Bank Zachodni WBK 

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna 

ul. Jezuicka 1/3, 20-113 Lublin 

3.2. Po spełnieniu warunków wg pkt. 3.1. Wystawca w dzień otwarcia Targów przejmuje 

protokolarnie stoisko, podpisany dokument jest jednocześnie upoważniającym do korzystania z 

terenu Targów. 

mailto:info@lrot.pl


 

3.3. Protokół przejęcia stoiska podpisują przedstawiciele Organizatora i Wystawcy wpisując wyraźnie 

swoje nazwisko. 

3.4. Organizator wydaje katalog i zaproszenie na spotkanie Wystawców. 

3.5. Po zakończeniu Targów, Wystawca zgłasza Organizatorowi gotowość zdania stoiska. 

3.6. Protokół zdania stoiska podpisują przedstawiciele Wystawcy i Organizatora wpisując wyraźnie 

swoje nazwisko. 

3.7. W przypadku opuszczenia stoiska przez Wystawcę bez zdania protokolarnego, opłaca on 

dodatkowo kwotę w wysokości 50% kosztu wynajęcia stoiska.  

3.8. Wystawca może przyjąć do swojego stoiska innego Wystawcę (tzw. Podwystawca) po uzyskaniu 

zgody Organizatora i wówczas Podwystawca podlega takim samym warunkom i obowiązkom jak 

Wystawca, za co Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność. 

 

4. Odwołanie uczestnictwa 

4.1. Wystawca może odwołać udział w Targach w dowolnym terminie, z tym, że: 

• Odwołanie powinno być dostarczone do Biura Targów na piśmie (poczta, fax.) 

• Odwołanie w terminie krótszym niż 15 dni przed rozpoczęciem targów i po otrzymaniu 

potwierdzenia udziału przez Organizatora powoduje obowiązek zapłaty przez Wystawcę kary 

umownej w wysokości 45 % należności. 

• Odwołanie w terminie krótszym niż 7 dni od terminu rozpoczęcia targów i po potwierdzeniu udziału 

przez Organizatora powoduje obowiązek zapłaty przez Wystawcę kary umownej w wysokości 100 % 

należności. 

• Za datę odwołania uważa się datę wpływu odwołania do Organizatora. 

4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu Targów lub jego odwołania                 

w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora - bez odszkodowania. 

 

5. Warunki płatności 

5.1. Wystawca wpłaca należność za Targi przelewem na konto wskazane przez Organizatora w Karcie 

Zgłoszenia. 

5.2. Wpłata należności nastąpi jednorazowo w wysokości 100 % należności za udział w Targach. 

 

6. Ekspozycja i lokalizacja 

6.1. Organizator określa lokalizację stoiska, oraz udostępnia Wystawcy powierzchnię wraz                       

z zamówionym wyposażeniem wg Karty Zgłoszenia. 

6.2. O lokalizacji stoiska decyduje termin nadesłania oryginału prawidłowo wypełnionej Karty 

Zgłoszenia oraz dopełnienie formalności wynikających z warunków uczestnictwa, jak również 

wielkość stoiska, możliwości terenu Placu Teatralnego oraz kategorie branżowe Wystawców. 

6.3. Wystawca ponosi odpowiedzialność za stan wyposażenia stoiska, a w przypadku zagubienia 

wyposażenia, uszkodzenia ścian lub wyposażenia, zwraca koszt w wysokości ceny rynkowej. 

6.4. Dekorowanie stoiska powinno odbywać się bez działań uszkadzających ściany i inne elementy 

zabudowy i wyposażenia. 

 

 

 

 

 



 

 

7. Reklama 

7.1. Wystawca ma prawo zamieścić w katalogu zwięzłą informację o firmie – wg uzgodnień z 

Organizatorem – termin przesłania informacji o firmie do 19.05.2017 r. wg. załączonego formularza. 

7.2. Wystawca reklamuje towary i usługi wyłącznie na wynajętym stoisku i na ścianach wewnętrznych 

stoiska. Strona zewnętrzna ścian pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

 

8. Bezpieczeństwo, zabezpieczenie targów i ubezpieczenia, porządek 

8.1. Wystawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów porządku, bezpieczeństwa, higieny pracy,  

szczególnie w dniach montażu i demontażu oraz wyposażenia stoisk. 

8.2. Z uwagi na bezpieczeństwo innych wystawców oraz publiczności, a także zachowania dobrego 

imienia Wystawcy i Organizatora nie dopuszcza się możliwości likwidacji stoiska w czasie trwania 

Targów. 

8.3. W przypadkach losowych Wystawca uzyskuje od Organizatora zgodę na likwidację stoiska           

w terminie wcześniejszym niż zakończenie Targów na warunkach specjalnie uzgodnionych, 

zapewniających zachowanie BHP. 

8.4. W przypadku likwidacji stoiska w terminie nieuzgodnionym przed zakończeniem Targów 

Wystawca opłaca kwotę dodatkową umowną w wysokości kosztu zamówionej powierzchni stoiska. 

8.5. Organizator zabezpiecza teren Targów przez agencję ochrony przez 24 godz./dobę od godz. 

12.00 w dzień rozpoczęcia Targów do godz. 16.00 ostatniego dnia Targów. 

8.6. Zaleca się wystawcom ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z uczestnictwa 

w Targach, jak również ubezpieczenie eksponatów. 

8.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób trzecich i uszkodzenie eksponatów 

znajdujących się na Targach przed, w trakcie i po Targach, jak również za szkody spowodowane przez 

personel, publiczność i osoby trzecie. 

8.8. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, zmiennymi warunkami     

i zjawiskami atmosferycznymi przerwą w dostawie prądu, gazu lub łączności, a także działaniem siły 

wyższej. 

8.9. Wystawca zobowiązany jest do zgłoszenia Organizatorowi wszelkich szkód. 

8.10. Na terenie Targów obowiązuje zakaz: 

• używania otwartego ognia, 

• palenia tytoniu, 

• zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych, przejść dla publiczności, ciągów 

komunikacyjnych oraz wyjść ewakuacyjnych, 

• wnoszenia substancji chemicznych pożarowo niebezpiecznych, 

• pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń, przystosowanych do ciągłej 

eksploatacji. 

8.11. Wystawca zobowiązuje się do utrzymania czystości na stoisku. 

8.12. Organizator zobowiązuje się do usuwania śmieci i utrzymania czystości na ciągach 

komunikacyjnych. 

8.13. Prace przy instalacjach elektrycznych wykonuje wyłącznie upoważniony przez Organizatora 

uprawniony elektryk. 

 

 

 



 

 

9. Roszczenia i reklamacje 

9.1. Wszelkie reklamacje Wystawca zgłasza pisemnie w czasie trwania Targów, a po upływie tego 

terminu prawo do zgłoszeń roszczeń wygasa. 

 

10. Postanowienia końcowe 

10.1. W przypadku, gdyby Impreza nie odbyła się z przyczyn zależnych od Organizatora, jego 

odpowiedzialność ogranicza się jedynie do zwrotu opłat wniesionych przez Uczestników. 

10.2. 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. 

10.3. Wszelkie reklamacje Wystawca zgłasza pisemnie w czasie trwania Targów, a po upływie tego 

terminu prawo do zgłoszeń roszczeń wygasa.  

10.4. Złożenie przez Wystawcę Karty Zgłoszenia skutkuje przyjęciem niniejszego Regulaminu. 

10.5. Egzekwowanie Regulaminu powierza się Organizatorowi przy pomocy służb porządkowych, 

Policji i Straży Miejskiej.  

10.6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w 

przypadku braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd powszechny. 

 

  


