ZASADY REGULAMINOWE TARGÓW

I.

ORGANIZATOR:

Burmistrz i Rada Miasta Kościerzyna
Biblioteka Miejska im. Konstantego Damrota w
Kościerzynie

II.

MIEJSCE:

Rynek Miasta Kościerzyna

III.

TERMIN TARGÓW: 13.07.2019

IV.

CEL TARGÓW:
- promocja autorów i wydawnictw literatury
kaszubskiej i pomorskiej;
- nawiązywanie nowych kontaktów i współpracy;
- tworzenie forum dla zawierania umów;
- bezpośrednia sprzedaż.

V.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Targi od 2000 roku są imprezą cykliczną.

VI.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Uczestnikami mogą być wszyscy wydawcy z Kaszub, Pomorza, i nie tylko.
2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby prawne i fizyczne, które są wydawcami
literatury w języku kaszubskim i/lub literatury w języku polskim a dotyczących
regionu Kaszub i Pomorza.
3. Możliwe jest również uczestnictwo indywidualne autorów wydawnictw połączone
ze spotkaniem z gośćmi Targów po uzgodnieniu z biurem organizacyjnym.
4. Warunkiem uczestnictwa w Targach jest przesłanie na adres Organizatora
wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia, która stanowi Umowę – Zgłoszenie do
dnia 07.06.2019 r.
5. Uczestnicy spełniający warunki zawarte w punktach l – 4 mogą na Targach
wystawiać wszystkie swoje wydawnictwa.
6. Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia w terminie 10 dni od daty otrzymania.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia.
8. Potencjalnymi kontrahentami poza zwiedzającymi Targi będą obserwatorzy
reprezentujący instytucje kulturalne oraz jednostki samorządu terytorialnego z
województwa pomorskiego i zachodnio–pomorskiego.
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VII.

OBOWIĄZKI WYSTAWCY:
1. Wystawca we własnym zakresie organizuje wystawę - stoiska o wymiarach
nieprzekraczających powierzchni 3m x 3m.
2. Koszty przygotowania stoiska ponosi wystawca.
3. Organizator zapewnia stoliki wystawiennicze, namioty przy wcześniejszym
uzgodnieniu z Organizatorem.
4. Autorzy książek występujący indywidualnie nie ponoszą kosztów
związanych z udziałem w Targach.
5. Wydawnictwa uczestniczące w Targach mogą zaprosić autorów ich
wydawnictw.
6. Koszty przejazdu, pobytu oraz odpowiedzialności materialnej za stoisko
obciążają w całości wystawców.

VIII. ODWOŁANIE ZGŁOSZENIA:
Rezygnacja z udziału w Targach wymaga pisemnego zgłoszenia pod rygorem
nieważności.
Za datę odwołania uczestnictwa uważa się datę wpływu pisma do Organizatora.
W przypadku zarezerwowania miejsca i nie stawienia się w dniu Targów, bez
uprzedniej pisemnej rezygnacji, wystawca ponosi koszt organizacji stoiska.
IX.

WYNAJEM STOISKA:
Wynajęte stoisko jest przeznaczone wyłącznie dla Wydawcy, który zgłosił swój
udział na podstawie Karty Zgłoszenia.

X.

UBEZPIECZENIE, ochrona i odpowiedzialność Organizatora:
1. Organizator posiada polisę OC na czas trwania Targów.
2. Organizator zabezpiecza Targi poprzez właściwą ochronę.

XI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Z chwilą założenia przez Wydawcę zgłoszenia do Organizatora następuje
przyjęcie warunków regulaminu.
2. W stosunkach prawnych pomiędzy Wydawcą a Organizatorem
zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

