Regulamin stanowi integralną część formularza „Zgłoszenie udziału stoisk Gastronomicznych”
Targów „Lato na wsi 2017”

REGULAMIN
Targów Turystyczno - Ogrodniczych „Lato na Wsi” – Święto Smaku i Tradycji
Minikowo 13-14 maja 2017 r.
I. Postanowienia ogólne
1. Firma biorąca udział w targach (zwana dalej Firmą) oraz Kujawsko – Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Minikowie (zwany dalej Organizatorem) zobowiązują się do
przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
2. Warunki uczestnictwa w targach określają łącznie: regulamin targów, formularz zgłoszenia
udziału stoisk gastronomicznych, dowód opłaty, Kodeks cywilny.
II. Warunki uczestnictwa w Targach
1. Warunkiem uczestnictwa w targach jest złożenie do organizatora w terminie od 13 kwietnia
do 21 kwietnia 2017 roku dokładnie wypełnionego „Zgłoszenia udziału stoisk
gastronomicznych” opatrzonych pieczątką firmy i podpisem osoby upoważnionej do
zawierania umów. Druk regulaminu i zgłoszenia udziału w targach znajduje się w siedzibie
Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
2. Firma w „Zgłoszeniu udziału stoisk gastronomicznych” powinien wpisać odpowiednio numer
stoiska gastronomicznego zgodnie z planem targów. Firma może ubiegać się o przyznanie
maksymalnie 2 stoisk gastronomicznych.
3. Ilość stoisk jest ograniczona. Organizator udostępnia stoiska gastronomiczne, które
zapewniają sprzedaż piwa (maksymalnie 2 nalewaki) oraz lodów.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości poszczególnych stoisk w przypadku
powiększenia się wystawy.
5. Organizator zapewnia odpłatnie dostęp do energii elektrycznej do stoisk gastronomicznych
o mocy maksymalnie 5kW. Przy potrzebach większej mocy należy zabezpieczyć agregat
prądotwórczy we własnym zakresie. Korzystanie z agregatu prądotwórczego nie może być
uciążliwe dla innych wystawców.
6. Firma wynajmująca stoisko gastronomiczne musi przestrzegać przepisów przeciwpożarowych
wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz zabezpieczyć wymagany sprzęt
przeciwpożarowy we własnym zakresie.
7. Firma wynajmująca stoisko gastronomiczne musi spełniać wszystkie wymogi Sanepidu,
posiadać wszystkie atesty oraz zezwolenia, w szczególności wynajmujący musi zabezpieczyć
miejsce wydawania i przygotowywania potraw zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie (np. zabezpieczone podłoże).
8. Stoiska są zlokalizowane na terenie nieutwardzonym (podłoże gruntowe). Organizator nie
bierze odpowiedzialności za teren podmokły (w przypadku opadów deszczu), Firma
wynajmująca powinna we własnym zakresie zabezpieczyć dostęp do swojego stoiska.
9. Organizator informuje, że podczas targów na terenie wystawy będą odbywały się degustacje
potraw.
III. Procedura przydziału stoisk gastronomicznych
Etap I – ustalenie prawa do stoiska (termin od 13 kwietnia do 21 kwietnia 2017 roku):
1. Firma dostarcza organizatorowi wypełnione „Zgłoszenie udziału stoisk gastronomicznych” w
terminie od 13 kwietnia do 21 kwietnia 2017 roku. Zgłoszenie można przesłać listownie lub
dostarczyć osobiście. Organizator odnotowuje datę oraz godzinę przyjęcia zgłoszenia.
2. Dla poszczególnych stoisk tworzy się listę rankingową. O kolejności umieszczenia na liście
decyduje ilość punktów przyznanych wystawcy przez organizatora – maksymalna ilość
punktów wynosi 100.
3. Prawo do stoiska nabywa firma , która ma wyższą pozycję na liście rankingowej.
Etap II – przydzielenie stoiska (termin od 21 do 25 kwietnia 2017 roku):
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1. Organizator powiadamia telefonicznie firmę z pierwszego miejsca listy rankingowej o nabyciu
prawa do stoiska. Firmy od drugiego miejsca w dół z listy rankingowej nie będą informowani.
2. Powiadomiona firma zobowiązana jest dokonać wpłaty za stoisko w terminie do 28 kwietnia
2017 roku gotówką w kasie w siedzibie KPODR w Minikowie, lub przelewem na konto. W
przypadku przelewu liczy się data wpływu środków finansowych na konto.
3. W przypadku gdy firma nabędzie prawo do stoiska, a nie dokona zapłaty w wyżej określonym
terminie stoisko zostanie przydzielone kolejnej firmie z listy rankingowej.
Kryteria punktacji stoisk gastronomicznych:
1. Cena za punkt gastronomiczny zaproponowana przez Firmę ubiegającą się o stoisko
(minimalna cena za stoisko 2 600 zł. netto, kwota postąpienia powyżej ceny minimalnej
wynosi 200 zł netto) – maksymalna ilość punktów uzyskanych z tego kryterium wynosi 30
punktów.
Sposób obliczania punktów uzyskanych z powyższego kryterium:
Ob
P= --------On

x 30

P – ilość uzyskanych punktów
Ob – oferta badana
On – oferta najwyższa
2. Asortyment który Firma ubiegająca się o stoisko będzie oferowała klientom - maksymalna
ilość punktów uzyskanych z tego kryterium wynosi 20 punktów:
– punkt gastronomiczny – 10 punktów,
– punkt sprzedaży piwa oraz lodów – 10 punktów,
3. Udział w targach w Minikowie, Przysieku lub Zarzeczewie w których uczestniczyła Firma
ubiegającą się o stoisko – maksymalna ilość punktów uzyskanych z tego kryterium wynosi 50
punktów:
– uczestnictwo w jednej imprezie targowej – 10 punktów
– uczestnictwo w dwóch imprezach targowych – 20 punktów
– uczestnictwo w trzech imprezach targowych – 30 punktów
– uczestnictwo w czterech imprezach targowych – 40 punktów
– uczestnictwo w pięciu imprezach targowych i więcej – 50 punktów
Firma przedstawi potwierdzenie spełnienia tego kryterium w dowolnej formie (np. referencje,
kserokopia faktury)
W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej firm tej samej ilości punktów o kolejności umieszczenia
na liście rankingowej decyduje data oraz godzina przyjęcia zgłoszenia.
IV. Opłaty za stoiska:
Minimalna oplata za pozostałe stoiska gastronomiczne (ok. 150m2) wynosi 2 600 zł netto
Opłatę za udział w targach należy przelać w terminie określonym w pkt. III oraz IV gotówką w kasie
w siedzibie KPODR w Minikowie lub na konto Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Minikowie:
BGK 47 1130 1075 0002 6172 1320 0005
W przypadku przelewu liczy się data wpływu środków finansowych na konto KPODR w Minikowie.
Brak zapłaty za stoisko w terminie określonym w regulaminie skutkuje wykluczeniem z targów.
V. Sprawy Organizacyjne:
1. Targi „Lato na wsi 2017” odbywają się na terenach wystawowych Kujawsko – Pomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie w dniu 13-14 maja 2017 r.
2. Godziny otwarcia targów: godz. 10oo – 17oo
3. Uroczyste otwarcie targów z udziałem zaproszonych gości odbędzie się o godz. 11oo w dniu
14 maja.
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4. Montaż i organizacja stoisk gastronomicznych odbywać się będzie w przed dzień targów tj
12.05.2017 roku do godziny 1500.
5. Demontaż stoiska odbywać się będzie od godz. 17oo w dniu 14.05.2017 r. Nie dopuszcza się
likwidacji stoisk podczas trwania targów.
VI. Odwołanie udziału w targach
Wystawca ma prawo wycofać swój udział w targach na zasadzie:
1. Odwołanie stoiska gastronomicznego jest wyłącznie na piśmie w terminie do 28 kwietnia
2017 r.
2. Odwołanie po terminie określonym w pkt. 1 powoduje utratę 50 % kosztów wynajmu powierzchni.
3. W przypadku odstąpienia od udziału w targach bez pisemnego powiadomienia Organizatora w
podanych terminach Wystawca zostanie obciążony całkowitymi kosztami wynikającymi z
zawartej umowy zgłoszenia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania targów w przypadkach i okolicznościach
niezależnych od Organizatora, bez prawa do odszkodowania z pełnym zwrotem dokonanych
przedpłat.
VII. Bezpieczeństwo, porządek, ochrona
1. Każda firma jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo urządzeń oraz konstrukcji znajdującej się
na stoisku oraz za przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i p.poż. .
2. W czasie trwania wystawy ruch pojazdów mechanicznych dopuszczony jest tylko w godzinach
porannych od 600 – 900 oraz w godzinach wieczornych od 1700.
W pozostałych godzinach ruch pojazdów na terenie wystawy jest całkowicie zabroniony.
3. Dopuszczalna prędkość pojazdów mechanicznych na terenach targowych wynosi 10 km/godz.
4. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników targów zabrania się parkowania pojazdów
mechanicznych, maszyn i urządzeń na wewnętrznych drogach komunikacyjnych Wystawy.
Parkowanie może być tylko na wyznaczonych parkingach lub na opłaconym stoisku firmy.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za mienie firmy znajdujące się na
terenach wystawowych oraz pozostawione na parkingach.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za szkody firmy wyrządzone przez
osoby trzecie lub inne zdarzenia losowe (pożar, uderzenie pioruna, wichura, wyłączenie
prądu).
7. Uczestnicy targów powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności
cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenach targowych zarówno w
okresie trwania targów jak i w okresie montażu i demontażu stoiska.
8. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia ładu i porządku na terenie wystawowym.
9. Firma ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
i Organizatorowi targów.
VIII. Przyłączenie prądu
1. Warunkiem korzystania z zamówionego przyłącza energetycznego jest posiadanie własnego
przedłużacza o długości ok. 100 m.
IX. Zobowiązania
Wystawca akceptuje niniejszy regulamin, poświadczając ten fakt własnoręcznym podpisem złożonym
na formularzu „Zgłoszenia udziału stoisk gastronomicznych”

Minikowo, 2017-04-13
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