Postanowienia Szczegółowe do Regulaminu Uczestnictwa w Targach
Międzynarodowe Targi Gołębi Pocztowych EXPOGołębie 2022

Niniejsze Postanowienia Szczegółowe do Regulaminu Uczestnictwa w Targach dotyczą wszystkich uczestników, w tym wystawców,
partnerów oraz innych podmiotów obsługujących Targi, których organizatorem jest Polskie Towarzystwo Wspierania
Przedsiębiorczości S.A.

1.

Informacje ogólne:

1.1. Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. (dalej PTWP S.A lub Organizator), z siedzibą
w Katowicach, przy Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000316388, REGON 240946381, z kapitałem zakładowym 589 581,00 PLN (w całości opłaconym) oraz rejestru czynnych
podatników VAT: NIP 954-21-99-882.
1.2. Termin: 7-9/01/2022
1.3. Miejsce:
Międzynarodowe Centrum Kongresowe (MCK)
Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice
1.4. Kontakt:
▪

Project Manager: Marta Ostaszewska; tel. +48 780 105 968; e-mail: marta.ostaszewska@ptwp.pl

▪

Project Manager: Wioletta Błońska-Dudek; tel. +48 728 379 558; e-mail: wioletta.blonska@ptwp.pl

▪

Dyrektor Działu Expo: Agnieszka Miklas; tel. +48 780 105 957; e-mail: agnieszka.miklas@ptwp.pl

▪

Zabudowa i media: Aleksandra Jakóbik tel. +48 780 105 969, email: aleksandra.jakobik@ptwp.pl

1.5. Termin cen promocyjnych: 30/09/2021
1.6. Termin nadsyłania zgłoszeń: 13/12/2021
2.

Informacje dla Wystawców

2.1. W dni targowe hala dla Wystawców czynna jest:
▪

07/01/2022 – piątek, 8.00-18.30

▪

08/01/2022 – sobota, 6.30-18.30

▪

09/01/2022 – niedziela, 7.30-14.00

2.2. W dni targowe hala dla Zwiedzających czynna jest:
▪

07/01/2022 – piątek, 12.00-18.00

▪

08/01/2022 – sobota, 7.00-18.00

▪

09/01/2022 – niedziela, 8.00-14.00

2.3. Termin montażu stoisk:
▪

05/01/2022 – środa, godz. 8.00 – 20:00 * (* po uzgodnieniu z Organizatorem)

▪

06/01/2022 – czwartek, godz. 8.00 – 21.00

2.4. Termin demontażu stoisk:
▪

09/01/2022 – niedziela, 14.00-22.00

▪

10/01/2022 – poniedziałek, 8.00-22.00
1

2.5. Dodatkowy identyfikator Wystawca
Koszt dodatkowego identyfikatora wynosi 20 PLN + należny podatek VAT. Identyfikator jest ważny w dniach 7-9/01/2022.
2.6. Cennik usług ekspresowych
PTWP S.A. nie gwarantuje wykonania zamówień złożonych na 3 dni przed rozpoczęciem Targów. Zamówienia takie będą
realizowane w miarę posiadanych zapasów wyposażenia. Kwota wynikająca z takiego zamówienia zostanie zwiększona o 30%.

3.

Informacje dla Wykonawców Zabudowy

3.1. Do wstępu uprawnia bezpłatna opaska „MONTAŻ”.
3.2. Opłata za przekroczenie terminu montażu i demontażu stoisk wynosi 600 PLN + należny podatek VAT/godzinę, a jego
przekroczenie możliwe jest wyłącznie za zgodą Organizatora i po dokonaniu opłaty.
3.3. Wysokość stoisk wystawienniczych nie może przekraczać 5m od posadzki.

4.

Przepisy porządkowe:

4.1. Wystawca zobowiązany jest do oddania obsadzonego przez obsługę, sprzątniętego i kompletnie wyposażonego stoiska w dniu
oficjalnego rozpoczęcia Targów, jak i każdego dnia trwania Targów.
4.2. Do wjazdu samochodem na zewnętrzny parking techniczny zwany „placem manewrowym” w celu montażu upoważnia
Wystawcę i obsługę stoiska karta parkingowa montażowa czasowa wydana przez PTWP na podstawie określonej kaucji
płatnej gotówką. Wjazd do wnętrz Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach (sale wielofunkcyjne „A”, „B”,
„C”, z wyłączeniem holi górnych i dolnych) jest wydawany przez PTWP w trybie indywidualnym. PTWP może odmówić takiego
wjazdu bez podawania przyczyny.
4.3. Wjazd na plac manewrowy w celu montażu czy uzupełnienia materiałów na stoisku w ramach Targów możliwy jest po
okazaniu karty parkingowej montażowej otrzymanej od Organizatora oraz po wpłaceniu 300 zł brutto kaucji gotówką
ochronie obiektu, znajdującej się przy bramach wjazdowych, co upoważnia do 3-godzinnego przebywania na terenie
parkingów. Każda kolejna rozpoczęta godzina bez opuszczenia parkingu to 100 zł brutto opłaty dodatkowej.
4.4. Wjazd na plac manewrowy w celu demontażu stoiska jest bezpłatny.

2

