Regulamin dla Wystawców
Konferencji Akademia Kompozytu

I.

DEFINICJE

1. Akademia Kompozytu – konferencja stomatologiczna organizowana w Muzeum Sztuki i
Techniki Japońskiej Manggha, ul. M. Konopnickiej 26 w Krakowie (zwana w dalszej części
Konferencją)
2. Organizator Konferencji – Piotr Mendel Lekarz Stomatolog, ul. Miodowa 49/5,
31-036 Kraków, NIP 6751156013
3. Koordynator Konferencji – osoba wyznaczona przez Organizatora do kontaktu z
Wystawcami
4. Stanowisko Wystawiennicze – powierzchnia wystawiennicza zapewniona przez
Organizatora podczas Konferencji, o określonej powierzchni, z dostępem do prądu,
wynajmowana przez Wystawcę w celu zaprezentowania własnej oferty
5. Wystawca – przedsiębiorca, inny podmiot lub osoba fizyczna biorąca udział w Konferencji,
wynajmująca Stanowisko Wystawiennicze w celu promocji swojej działalności
II. POSTANOWIENIA IGÓLNE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Wystawców wynajmujących
Stanowiska Wystawiennicze podczas Konferencji
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez okres trwania Konferencji, w tym także w dniu
montażowym i demontażowym
3. Wykupienie Stanowiska Wystawienniczego nie uprawnia Wystawcy do udziału w
wykładach Konferencji Akademia Kompozytu
III. ZGŁOSZENIE I WARUNKI UCZESTNICTWA DLA WYSTAWCÓW

1. Wystawcą może być zarówno osoba prawna jak i fizyczna wynajmująca Stanowisko
Wystawiennicze podczas Konferencji
2. Wystawca zgłasza udział w Konferencji poprzez kontakt z Koordynatorem Konferencji drogą
telefoniczną pod numerem 882 060 060, drogą elektroniczną na adres e-mail
biuro@akademiakompozytu.pl lub poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego
zamieszczonego na stronie akademiakomoozytu.pl
3. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
Regulaminu
4. Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń upływa 14 dni przez datą rozpoczęcia wydarzenia

5. Decyzję o przydziale Stanowiska Wystawienniczego, Koordynator Konferencji przekaże
Wystawcy drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres mailowy w terminie do 7 dni
(w okresie wakacyjnym do 14 dni) od daty zgłoszenia
IV. WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Opłata dla Wystawcy podana w formularzu zgłoszeniowym jest kwotą netto
2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest uiszczenie opłaty za wynajem Stanowiska
Wystawienniczego w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury proforma na numer
rachunku bankowego Organizatora w niej wskazany
3. Warunkiem objęcia Stanowiska Wystawienniczego jest udokumentowanie wpłacenia pełnej
kwoty wynikającej z faktury proforma na konto bankowe Organizatora
4. Po dokonaniu płatności, Organizator wystawi Wystawcy fakturę końcową
5. Organizator ma prawo nie dopuścić Wystawcy do udziału w Konferencji gdy ten nie uiści
opłaty wynikającej z faktury proforma w terminie 7 dni od daty jej wystawienia lub
dopuszcza
się
naruszenia
postanowień
niniejszego
Regulaminu.
W powyższych przypadkach następuje wypowiedzenie umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia
V. ODWOŁANIE UCZESTNICTWA

1. Rezygnacja Wystawcy z udziału w Konferencji musi zostać złożona w formie pisemnej i
przesłana listem poleconym na adres Organizatora
2. W przypadku złożenia rezygnacji z udziału w Konferencji w terminie 40 dni od daty
rozpoczęcia wydarzenia, Wystawcy przysługuje zwrot 80% wpłaconej kwoty
3. W przypadku złożenia rezygnacji z udziału w Konferencji w terminie późniejszym niż 40
dni od daty rozpoczęcia wydarzenia, Wystawcy nie przysługuje prawo zwrotu wpłaconej
kwoty
VI. ZASADY WYBORU STANOWISKA WYSTWIENNICZEGO

1. Rozmiary oraz podstawowe wyposażenie Stanowiska
szczegółowo opisane w formularzu zgłoszeniowym

Wystawienniczego

zostały

2. Wystawca dokonuje zamówienia Stanowiska Wystawienniczego, określając jego wielkość w
formularzu zgłoszeniowym

VII. WARUNKI UDZIAŁU W KONFERENCJI

1. Wystawca nie jest uprawniony do podnajmowania lub oddawania do bezpłatnego lub
płatnego użytkowania lub udostępniania w żaden inny sposób całości lub części
wynajmowanego Stanowiska Wystawienniczego
2. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania
Wystawienniczego i niewychodzenie poza jego granice

wymiarów

swojego

Stanowiska

3. Żadna forma reklamy nie jest dozwolona poza granicami Stanowiska Wystawienniczego
4. Eksponaty Wystawcy nie mogą znajdować się w ciągach komunikacyjnych
5. Prowadzone pokazy nie mogą przeszkadzać innym Wystawcom ani zakłócać ogólnego
porządku obowiązującego na Konferencji
6. W przypadku odtwarzania muzyki lub innych materiałów audio-wizualnych, Wystawca
zobowiązany jest do uregulowania należności związanych z publicznym odtwarzaniem,
zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych
7. Podłączone urządzenia na stoisku Wystawcy nie mogą przekraczać uzgodnionej z
Organizatorem mocy
8. Montaż i demontaż ekspozycji na Stanowisku Wystawienniczym dokonywany jest przez
Wystawcę w jego własnym zakresie i na własny koszt
9. Montaż i demontaż Stanowiska Wystawienniczego może nastąpić tylko w wyznaczonych
przez Organizatora dniach i godzinach
10. Wystawca ma obowiązek na swoim stoisku utrzymywać porządek w czasie trwania
Konferencji, a po jego zakończeniu przywrócić stan zajmowanego Stanowiska do stanu w
jakim zostało ono objęte od Organizatora
11. Pozostawione na terenie Konferencji bez akceptacji Organizatora elementy ekspozycji i inne
urządzenia lub eksponaty przechodzą bez odszkodowania na własność Organizatora

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYSTAWCÓW ORAZ ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI
WYSTAWIENNICZYCH

1. W godzinach otwarcia Konferencji oraz po jej zamknięciu Wystawca zobowiązany jest do
zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko produktów, sprzętu, urządzeń oraz innych rzeczy
wniesionych na Stanowisko Wystawiennicze przed ewentualnymi szkodami bądź kradzieżą
2. Wystawca zobowiązany jest do ubezpieczenia sprzętu eksponowanego na Stanowisku
Wystawienniczym, a Organizator może domagać się okazania w/w ubezpieczenia
3. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone Organizatorowi
wskutek niedopełnienia obowiązków w zakresie zabezpieczenia Stanowiska

Wystawienniczego oraz szkody spowodowane przez jego pracowników i inne osoby z nim
współpracujące
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców spowodowane
przez osoby trzecie lub powstałe z winy Wystawcy
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia eksponatów znajdujących się na
terenach konferencyjnych zarówno przed, po jak i w trakcie trwania Konferencji
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców powstałe nie z
jego winy np. w wyniku przerwy w dostawie energii elektrycznej
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i następstwa nieszczęśliwych
wypadków, przed, po i w trakcie trwania Konferencji
IX. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje i roszczenia wynikające z udziału w Konferencji winny być zgłaszane
do Koordynatora Konferencji w formie pisemnej najpóźniej w dniu odbywania się
Konferencji
2. Reklamacje złożone po zakończeniu Konferencji nie będą uwzględniane
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, o ile nie wpływa to
na pogorszenie warunków uczestnictwa Wystawców w Konferencji
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie uczestnictwa i niniejszym Regulaminie
zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
3. Osoby nie przestrzegające niniejszego Regulaminu lub rażąco naruszające Regulamin
zostaną poproszone o opuszczenie miejsca odbywania Konferencji

