REGULAMIN UDZIAŁU W MEDIA TENT- SMART LIFE

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w przedsięwzięciu targi „Media Tent- Smart life”,
które odbędzie się w dniach 13 kwietnia 2018 r. (w godzinach od 11.00 do 18.00) i 14
kwietnia 2018 r. w godzinach (w godzinach od 11.00 do 18.00) zwanego dalej
Przedsięwzięciem.
2. Organizatorem Przedsięwzięcia jest Śląska Sieć Metropolitalna, z siedzibą przy ul. Bojkowskiej
35 A , 44-100 Gliwice zwana dalej Organizatorem.
3. Przedsięwzięcie skierowane jest do mieszkańców z terenu całego województwa śląskiego.
4. Za każdym razem gdy w niniejszym regulaminie mowa jest o Wystawcy, należy przez to
rozumieć firmę, która dokonała rejestracji poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego dla
wystawców oraz uiściła odpowiednią opłatę manipulacyjną wskazaną przez Organizatora
zgodnie z pkt 3 § 2 niniejszego regulaminu .

§ 2. Rejestracja i udział w Przedsięwzięciu

I.

REJESTRACJA WYSTAWCÓW

1. Podczas Przedsięwzięcia przewidziano miejsca wystawiennicze m. in. dla wystawców takich
jak: producenci i dystrybutorzy gadżetów, zabawek i sprzętu multimedialnego, producenci
gier komputerowych i analogowych, producenci i twórcy aplikacji webowych, służących
rozrywce i życiu codziennemu, producenci i twórcy rozwiązań dla rozrywki, edukacji i życia
codziennego.
2. Rejestracja wystawców odbywa się w okresie od 26 lutego 2018 r. do 27 marca 2018r.
poprzez wypełnienie i odesłanie przesłanego (w załączeniu) formularza zgłoszeniowego na
adres mailowy : mediatent@ssm.silesia.pl.
3. Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej związanej z uczestnictwem
w przedsięwzięciu w wysokości 100,00 PLN netto nie później niż w terminie do 7 dni od
przesłania zgłoszenia. Z opłaty zwolnione są instytucje publiczne i non-profit.
4. Wpłat dokonywać należy na podany nr konta: ING Bank Śląski 07 1050 1298 1000 0023 3679
0346. W tytule przelewu należy wpisać „MEDIA TENT”.
5. Brak uregulowania przez wystawcę należności za udział w Przedsięwzięciu określonej w ust.3
w ww. terminie upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez
ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

6. Wynajęte stoisko (przestrzeń wystawiennicza) przeznaczone jest wyłącznie dla Wystawcy,
który zgłosił swój udział za pomocą formularza zgłoszeniowego oraz uiścili opłatę określoną w
ust.3.
7. Za wyposażenie stoiska odpowiada Wystawca.
8. Przygotowanie stoiska może zostać rozpoczęte w dniu 13 kwietnia 2018 r. od godz. 8:00.
Demontaż stoiska musi zostać zakończony w dniu 14 kwietnia 2018. do godz. 20:00.
9. Powierzchnia wystawiennicza przyznana wystawcy ma określony wcześniej wymiar, numer
i lokalizację, której w żadnym wypadku nie można zmieniać.
10. Organizator zapewnia powierzchnie wystawiennicza z możliwością skorzystania z zabudowy
modułowej o wymiarach 6m² oraz dostęp do Internetu i prądu.
11. Powierzchnie wystawiennicze przydzielane są według kolejności zgłoszeń (rejestracji).
Wcześniejsza rejestracja gwarantuje bardziej atrakcyjne miejsce.
12. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania materiałów promocyjnych ani kosztów
ponoszonych przez wystawcę w związku z ekspozycją.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały pozostawione na terenie
przeznaczonym dla Wystawców.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane przez uczestników podczas
przedsięwzięcia zniszczenia i uszkodzenia.

§ 3. Płatności i faktury
1. Faktury wystawiane są na podstawie danych określonych przez Wystawców w formularzu
zgłoszeniowym. Płatność musi być dokonana przez wystawcę/firmę, na którą ma być
wystawiona faktura.
2. Każdy Wystawca może zrezygnować z uczestnictwa w przedsięwzięciu. Rezygnacja wymaga
powiadomienia o tym fakcie Organizatora przedsięwzięcia za pośrednictwem e-mail.
3. Organizator zastrzega ,że nie dokonuje zwrotu kosztów uczestnictwa w przypadku rezygnacji,
a w szczególności zwrotu opłaty manipulacyjnej.

§ 4. Postanowienia końcowe
1. Każdy Wystawca ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem
i przestrzegania jego postanowień. Zgłoszenie uczestnictwa w przedsięwzięciu oznacza jego
znajomość i akceptację.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Wystawców, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Przedsięwzięcia.

3. Wystawcy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia
zarówno na terenie przestrzeni wystawienniczej, w której prowadzone są jakiekolwiek
działania związane z Przedsięwzięciem.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 20 lutego 2018 r. do odwołania. Organizator zastrzega sobie
prawo jego zmiany. Wszelkie pytania dotyczące Przedsięwzięcia prosimy kierować na adres:
mediatent@ssm.silesia.pl

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Przedsięwzięciu będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.

