IV Podgórskie Targi Rzeczy Wyjątkowych MADE IN PODGÓRZE 2011,
Odbędą się na płycie Rynku Podgórskiego w Krakowie w dniach 18-19 czerwca 2011 roku.
Organizatorem jest Stowarzyszenie PODGORZE.PL z siedzibą w Krakowie, ul. Węgierska 1.

Warunki uczestnictwa
1.

Uczestnikiem IV Podgórskich Targów Rzeczy Wyjątkowych MADE IN PODGÓRZE moŜe zostać firma producyjna, firma usługowa, zakład rzemieślniczy, pracownia artystyczna a takŜe osoba fizyczna.

2.

Faktyczne prowadzenie produkcji lub świadczenie usług przez Uczestnika musi odbywać sie na terenie Podgórza,
rozumianego, jako prawobrzeŜna cześć Krakowa.

3.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Targach odbywa sie przez przesłanie emailem na adres targi@podgorze.pl, poprawnie wypełnionego oraz czytelnie podpisanego formularza zgłoszeniowego, który moŜna pobrać ze strony internetowej www.targi.podgorze.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 czerwca 2011 r.

4.

Potwierdzenie przyjęcia kandydatury Uczestnika Organizator przekazuje pocztą elektroniczną na adres podany w
formularzu zgłoszeniowym lub telefonicznie osobie podanej w tym formularzu.

5.

Po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia przyjęcia kandydatury Uczestnik jest zobowiązany do wpłacenia
kwoty wynikającej z formularza zgłoszeniowego na konto Organizatora podane w stopce niniejszego dokumentu.
Przelew powinien zawierać adnotacje „Podgórskie Targi”. Brak wpłaty w terminie 7 dni od daty potwierdzenie
przyjęcia kandydatury moŜe skutkować wykreśleniem z listy uczestników. Na Ŝyczenie Uczestnika Organizator
wystawi rachunek.

6.

Uczestnik zobowiązany jest do uzgodnienia z Organizatorem rodzaju produktów/dzieł, które zamierza prezentować
podczas targów.

7.

Uczestnik nie moŜe prezentować przedmiotów, na których sprzedaŜ nie posiada odpowiedniego zezwolenia, a takŜe
przedmiotów zabronionych przez prawo. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zezwolenia na prezentację
eksponatów, które uzna za niebezpieczne, uciąŜliwe lub które swą treścią lub wyglądem są sprzeczne z prawem, zasadami współŜycia społecznego, moralnością publiczną lub charakterem Targów.

8.

Uczestnik prowadzi prezentacje i sprzedaŜ na własne ryzyko i odpowiedzialność.

9.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Uczestnika powstałe na skutek działania siły wyŜszej (np. poŜar, powódź, huragan) lub innych okoliczności niezaleŜnych od działania i woli Organizatora (np. przerwa w dostawie prądu).

10.

Odbiór stoiska przez Uczestnika i przygotowanie ekspozycji odbywa się pierwszego dnia Targów, tj. 18 czerwca
2011 w godz. 8.00 - 10.00. Uczestnik zobowiązany jest do zagospodarowanie stoiska targowego przez cały czas
trwania targów, czyli w dniach 18 i 19 czerwca 2011 roku w godzinach od godz. 10:00 do 18:00. Do demontaŜu
ekspozycji i stoiska Uczestnik moŜe przystąpić w niedzielę 19 czerwca 2011 dopiero po oficjalnym zamknięciu
Targów dla odwiedzających. DemontaŜ stoisk oraz ekspozycji przed oficjalnym zakończeniem Festynu jest zabroniony. DemontaŜ stoisk powinien zakończyć się 19 czerwca 2011 do godz. 21.00.

11.

O lokalizacji stoisk decyduje Organizator.

12.

W trosce o środowisko Uczestnik zobowiązuje się do selektywnego zbioru odpadów. Na zakończenie kaŜdego dnia
Targów Organizator zbierze od kaŜdego z Uczestników osobno papier, plastik i metal, szkło i odpady organiczne.

