
Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego Kraków Art Expo 

 

REGULAMIN KRAKÓW ART EXPO 
 
Niniejszy regulamin dotyczy uczestników Kraków Art Expo, które odbędzie się w dniu 03.05.2011 na terenie 

Dworu w Tomaszowicach, ul. Krakowska 68, 32-085 Modlnica. 

 

Postanowienia Ogólne 
 

1. Organizatorem Kraków Art Expo, jest ZR Hotele i Restauracje w zabytkach, z siedzibą w Krakowie przy 

ul. Jodłowej 13, 30-251. 

 

2. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Kraków Art Expo, zwanym dalej Expo, 

organizowanym przez ZR Hotele i Restauracje w zabytkach, zwanym dalej Organizatorem, w dniu 03 

maja 2011r. na terenie Dworu w Tomaszowicach, ul. Krakowska 68, 32-085 Modlnica. 

 

3. Podmioty i osoby, które zgłosiły swój udział w Expo, zwane dalej Wystawcami, zobowiązane są 

przestrzegać warunków niniejszego regulaminu. 

 

4. Regulamin stanowi załącznik do Formularza zgłoszeniowego będącego umową pomiędzy Wystawcą a 

Organizatorem. 

 

 

Zasady Uczestnictwa 
 

1. Zgłoszenie uczestnictwa, w formie wypełnionego i podpisanego czytelnie formularza należy wysyłać na 

adres meilowy : expo@dwor.pl lub faksem na numer: 012 614 08 08. 

 

2. W Expo mogą wziąć udział Wystawcy prezentujący działalność zgodną z zakresem tematycznym Expo.  

 

3. Potwierdzeniem uczestnictwa w Expo jest uiszczenie przez Wystawcę należnej kwoty określonej w 

Formularzu zgłoszeniowym. Opłatę należy uregulować najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2011r. włącznie.  

 

4. Akceptacja Formularza przez Organizatora następuje po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego i 

podpisanego Formularza zgłoszeniowego  oraz Regulaminu i dokonaniu wpłaty należności określonej 

w punkcie (D) Formularza zgłoszeniowego. 

 

5. Wystawca wyraża zgodę na udostępnienie i przetwarzanie jego danych na rzecz promocji i organizacji 

Expo. 

 

6. Organizator Expo może odmówić akceptacji Formularza bez podania przyczyny. 

 

7. Wystawca nie jest uprawniony do żądania zwrotu wpłaconej kwoty  - akceptacja Formularza oznacza 

poniesienie kosztów przez Organizatora i jego prawo do otrzymania zapłaty za zamówienie. 

 
8. Wystawcy, którzy nie spełnili warunków określonych w Formularzu oraz Regulaminie, nie zostaną 

dopuszczeni do uczestnictwa w Expo. 

 

 
 
 



Przepisy Porządkowe 
 

1. Wyznaczenia przestrzeni wystawienniczo-handlowej dokonuje Organizator i przedstawia opis 

udostępnionej przestrzeni. 

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wybranego stoiska ze względów organizacyjnych. 

Organizator ma obowiązek poinformować Wystawcę o wszelkich zmianach telefonicznie, faksem lub 

mailowo. 

 

3. Wystawca ma obowiązek potwierdzić swoje uczestnictwo w dniu Expo, zgłaszając się u Organizatora w 

celu rejestracji do godz. 10:00. 

 

4. Wystawca zobowiązuje się do przygotowania ekspozycji w taki sposób, aby nie zagrażała życiu i 

zdrowiu osób przebywających na terenie Kraków Art Expo. 

 

5. Wystawca ma obowiązek zachować wynajętą przestrzeń i jej otoczenie w stanie nienaruszonym. Na 

całym terenie Expo obowiązuje zakaz naruszania podłoża. Wszystkie szkody spowodowane przez 

Wystawcę, będą usunięte na jego koszt.  

 

6. Obiekty przeznaczone na Expo udostępnione będą w godzinach 07:00-10:00 w dniu Expo. Nie objęcie 

stoiska jest równoznaczne  rezygnacją z udziału w Expo, lecz nie uprawnia Wystawcy do żądania 

zwrotu płatności za udział w Expo. 

 

7. Wystawca może promować i reklamować swoją działalność/twórczość wyłącznie na wykupionej 

przestrzeni, tak aby nie zakłócała pracy innych Wystawców.  

 

8. Wystawca jest zobowiązany do przebywania na przestrzeni przez siebie wynajętej przez cały czas 

trwania Expo. 

 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne elementy i eksponaty Wystawcy. 

 

10. Pozostawione po zakończeniu Expo mienie, należy odebrać lub usunąć najpóźniej do godziny 11:00 

następnego dnia. Wszelkie pozostawione przedmioty, uważane będą za mienie porzucone, 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy. 

 

11. Za kontakty z Wystawcami i Odwiedzającymi odpowiadają: 

Róża Urban   

Adres email: expo@dwor.pl  

Telefon: 012 614 08 30 

 

Ilona Rokosz 

Adres email: marketing@dwor.pl 

Telefon: 012 614 08 68 

 

Rezygnacja z udziału w targach 
 

1. Wystawca zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału pisemnie, mailem 

lub faksem. 

 

2. Dokonane wpłaty za udział w Expo nie podlegają zwrotowi. 

 

 
 



Zastrzeżenia 
 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże i szkody mienia Wystawców. 

 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, straty i opóźnienia spowodowane działaniem siły 

wyższej która uniemożliwi organizacje Expo w czasie i miejscu ustalonym. Organizator zastrzega sobie 

prawo do zmiany terminu lub/i miejsca Expo w przypadku zaistnienia okoliczności od niego 

niezależnych. Organizator poinformuje Wystawcę o wszystkich zmianach planowanego miejsca i czasu 

Expo. 

 

3. W przypadku okoliczności niezależnych od Organizatora, ma on prawo przesunąć, wydłużyć, czasowo 

lub całkowicie zamknąć Expo. W takich uzasadnionych przypadkach lub w okolicznościach wystąpienia 

sił wyższych, Wystawca nie ma prawa wycofać swojego udziału w Expo, żądać zwrotu uiszczonej opłaty 

ani odszkodowania. 

 

4. Organizator zobowiązuje się zwrócić wpłatę Wystawcy wyłącznie jeżeli odwołanie Expo nastąpi 

wynikając  z jego jednoznacznej winy.   

 

5. Nie zastosowanie się Wystawcy do Regulaminu Expo upoważnia Organizatora do natychmiastowego 

wypowiedzenia umowy, bez obowiązku zwrotu wpłaty Wystawcy. 

6. Wszystkie dodatkowe koszty wynikające z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, ponosi 

Wystawca. 

 
7. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

 

 

 

 

 

………………………………………..                                                                 …………………………………………… 

Data                                                                                                         Podpis Wystawcy 

 


