REGULAMIN UCZESTNICTWA WYSTAWCÓW
W XII POWIATOWYCH TARGACH EDUKACJI I PRACY W SZAMOTUŁACH
POD PATRONATEM HONOROWYM STAROSTY POWIATU SZAMOTULSKIEGO
JÓZEFA KWAŚNIEWICZA
Organizatorami przedsięwzięcia są: Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach,
Zespół Szkół Nr 3 w Szamotułach, Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach
Partnerem Organizacyjnym wydarzenia jest Starostwo Powiatowe w Szamotułach

§1 Postanowienia ogólne
1. Powiatowe Targi Edukacji i Pracy, zwane w dalszej części Regulaminu "Targami"
odbędą się dnia 30 marca 2017 r., w godzinach 8.00 - 14.00 dla wystawców, zaś w
godzinach 9:00 – 13:00 będą dostępne dla zwiedzających.
2. Wystawcami na Targach są pracodawcy krajowi, instytucje i organizacje
wspierające osoby bezrobotne i poszukujące pracy, niepełnosprawnych, młodzież, a
także instytucje zajmujące się problematyką przedsiębiorczości, ponadto szkoły
ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe, instytucje szkoleniowe, ZUS, US, PIP, pozostali
przedsiębiorcy.
3. Organizatorzy zapewniają każdemu z Wystawców: stoisko wystawiennicze o
wymiarach 2 m x 2 m, stół, dwa krzesła, gniazdo 230V, napis z nazwą firmy na
stoliku, catering dla osób zgłoszonych u Organizatora.
4. Wystawcy obowiązani są przestrzegać warunków Regulaminu przedstawionych w
jego dalszej części.
§2 Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem przystąpienia do udziału przez Wystawcę w Targach jest przesłanie
przez Wystawcę wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do dnia 28
lutego 2017r. na adres e-mail:

Kategoria
Wystawcy
Pracodawcy
Szkoły
Uczelnie wyższe
i instytucje
szkoleniowe

Osoba do kontaktu

Adres poczty elektronicznej

Sandra Boruszak Dział
sandra.boruszak@pupszamotuly.pl
Pośrednictwa Pracy
Magdalena Magdziarek
magdalena.magdziarek@pupszamotuly.pl
Doradca zawodowy
Agnieszka Białek
Doradca zawodowy

agnieszka.bialek@pupszamotuly.pl

2. Wystawca wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, ze zm.)
wyraża zgodę na przetwarzanie wszystkich podanych danych osobowych Wystawcy
na potrzeby organizacji Targów, a także akceptuje postanowienia REGULAMINU
UCZESTNICTWA WYSTAWCÓW W XII POWIATOWYCH TARGACH EDUKACJI I
PRACY i potwierdza swój udział w Targach.
3. Prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zgodnie z treścią §2 ust. 1 nie jest
równoznaczne z zakwalifikowaniem Wystawcy do udziału w Targach. Organizatorzy
mają prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bądź niezakwalifikowania Wystawcy do
udziału w Targach bez podania przyczyny.
4. Uczestnictwo w Targach jest bezpłatne.
5. Wystawca nie może organizować żadnych akcji promocyjnych poza obrębem
swojego stoiska bez zgody Organizatorów.
6. Każdy Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku w godzinach
otwarcia Targów oraz posługiwania się przy wejściu i wyjściu z hali wystawowej
identyfikatorem wydanym przez Organizatorów.
7. Zamknięcie listy wystawców nastąpi dnia 28 lutego, która będzie dostępna na
oficjalnej stronie internetowej www.pupszamotuly.pl oraz na stronie www.powiatszamotuly.pl.
8. Stoiska wystawiennicze są przypisywane Wystawcom losowo. Wystawca nie ma
możliwości zmiany przypisanego miejsca stoiska.
9. Organizatorzy Targów wszystkim Wystawcom umieszczonym na liście, o której
mowa w §2 ust 7 niniejszego regulaminu udzielą informacji dotyczących zasad

przebywania Wystawców na terenie Targów przed ich otwarciem, w czasie ich
trwania i po ich zamknięciu. Informacje te zostaną przekazane Wystawcom w
osobnej informacji.
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia
ciała oraz straty, kradzieże lub szkody w mieniu Wystawców i gości, powstałe z
jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatorów. Każdy
Wystawca obowiązany jest zabezpieczyć na własny koszt eksponaty, urządzenia i
sprzęt przed szkodami i ubytkami.
11. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatorów
o dostrzeżonych zagrożeniach, wypadkach lub szkodach.
12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017 r.

Jolanta Gałkowska
Dyrektor PUP w Szamotułach

