Załącznik nr 2

REGULAMIN UCZESTNICTWA W FORUM SZKÓŁ CV 2019
odbywających się w dniu 26 marca 2019 roku
na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich
uczestników Forum szkół CV 2019 (zwanego dalej „Forum”) organizowanych na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego.
1.2. Organizatorem Forum CV 2019 jest Miasto Bydgoszcz za pośrednictwem Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy.
1.3. Wynajmującym jest Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
1.4. Uczestników obowiązują także zapisy Regulaminu najmu
Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego (opublikowany i dostępny na stronie internetowej BCTW pod adresem
www.bctw.pl/do-pobrania/) .
§ 2. UCZESTNICTWO W FORUM
2.1. W Forum mogą brać udział podmioty, których zakres działalności zgodny jest z tematyką i zakresem branżowym Forum.
W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący zastrzega sobie
prawo do odstąpienia od niniejszego postanowienia.
2.2. Na stoisku zabronione jest prezentowanie ofert pracy firm
zewnętrznych.
2.3. Stoisko zostanie wyposażone w stoły i krzesła a jego powierzchnia zależeć będzie od wybranego modułu zgodnie z Formularzem zgłoszenia uczestnictwa.
2.4. Niedopuszczalne jest zajmowanie przez Wystawcę powierzchni poza obrębem wyznaczonego zgodnie z zamówieniem
stoiska. Zabrania się wykonywania w ciągach komunikacyjnych,
ewakuacyjnych lub pożarowych stałych bądź tymczasowych konstrukcji oraz stawiania eksponatów.
2.5. Terminy:
a) montażu ciężkich elementów i sprzętów 26 marca 2019 r. od
godz. 06:00 do godz. 07:00,
b) montażu mebli i lekkich elementów oraz przygotowanie stoisk 26 marca 2019 r. od godz. 07.00 do godz. 09.00,
c) najpóźniej o godz. 8.00 w dniu 26 marca 2019 r. stoiska zostaną wyposażone przez Wynajmującego w stoliki i krzesła,
d) demontaż stoisk 26 marca 2019 r. od godz. 14.00 do godz.
17.30.
§ 3. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W FORUM
3.1. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest dostarczenie do Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy wypełnionego,
podpisanego i opieczętowanego skanu lub oryginału Formularza
zgłoszenia uczestnictwa w terminie do dnia 26 lutego 2019 r na
adres Wydziału Edukacji i Sportu. Wydział Edukacji i Sportu
Urzędu Miasta zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania
Wynajmującemu otrzymanych Formularzy do dnia 4 marca 2019
r. do sekretariatu BCTW.
3.2. Udział w Forum możliwy jest także po przesłaniu Formularza
zgłoszenia uczestnictwa po terminie wyznaczonym pkt. 3.1.
w przypadku, gdy Wynajmujący dysponuje wolną powierzchnią

wystawienniczą, a Wystawca dokona wpłaty 100% należności wynikającej z tytułu uczestnictwa w Forum w dniu przesłania Formularza zgłoszenia uczestnictwa. Zgłoszenia należy dokonać
w sposób wskazany w pkt. 3.1.
3.3. O przyjęciu Formularza zgłoszenia uczestnictwa i przydzieleniu powierzchni, a w okresie trwania Forum udostępnieniu Wystawcy powierzchni wystawienniczej, decyduje Wynajmujący.
§ 4. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W FORUM
4.1. Wystawca, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum,
zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Wynajmującego używając formy pisemnej najpóźniej na 4 dni przed dniem
26 marca 2019 r. Za datę rezygnacji z uczestnictwa w Forum
uważa się datę wpływu pisma do Wynajmującego.
4.2. Rezygnacja z uczestnictwa w Forum zgłoszona do Wynajmującego jest równoznaczna z koniecznością uregulowania przez
wnioskodawcę 100% należności wynikających z Formularza zgłoszenia uczestnictwa.
§ 5. LOKALIZACJA STOISK
5.1. Wynajmujący przydziela Wystawcy powierzchnię wystawienniczą zgodnie ze Zgłoszeniem Uczestnictwa przy uwzględnieniu
warunków techniczno-organizacyjnych, a lokalizacja uzależniona
jest od opracowanego przez Wynajmującego planu sytuacyjnego
oraz kolejności otrzymanych Formularzy zgłoszenia uczestnictwa.
Jednocześnie Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany
przydzielonej lokalizacji ze względów organizacyjnych i projektowo-technicznych, jak też z przyczyn od niego niezależnych.
W takim przypadku Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania ze strony Wynajmującego.
§ 6. WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI
6.1. Wystawca zobowiązany jest do uregulowania 100% całkowitej ceny netto wskazanej w Formularzu zgłoszenia uczestnictwa
i zwiększonej o podatek VAT - płatne w terminie 2 dni od dnia
potwierdzenia przez Wynajmującego Formularza zgłoszenia
uczestnictwa - nie później jednak niż na 1 dzień przed rozpoczęciem Forum,
6.2. Do Formularzy zgłoszenia uczestnictwa przesłanych lub dostarczonych po dniu 25 marca 2019 r. należy dołączyć potwierdzenia przelewu na 100% należności wynikającej ze Zgłoszenia.
6.3. Brak uregulowania należności z tytułu uczestnictwa w Forum
w terminach wskazanych przez Wynajmującego, upoważnia go
do odstąpienia od umowy.
§ 7. REKLAMA
7.1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania stoisk oraz do wykorzystywania posiadanych materiałów
do celów promocyjnych Forum oraz Wynajmującego bez jakichkolwiek zobowiązań wobec Wystawców oraz osób trzecich.
§ 8. ORGANIZACJA STOISK WYSTAWIENNICZYCH
8.1. Wynajmujący udostępnia wyposażenie poszczególnych stoisk w stoliki konferencyjne i krzesła.
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8.2 Za utratę lub uszkodzenie stolików i krzeseł Wynajmującego
powstałych w związku z korzystaniem przez Wystawcę z wyposażenia odpowiedzialność ponosi Wystawca.
8.3. Spowodowane przez Najemcę zniszczenia, zabrudzenia itp.
sprzętu skutkować będzie obciążeniem Wystawcy całkowitymi
kosztami naprawy, czyszczenia itp.
8.4. Wystawca zobowiązany jest do stałej dbałości o czystość i porządek na stoisku oraz w bezpośrednim sąsiedztwie.
8.5. Niedopuszczalne jest opuszczanie stoisk w czasie trwania Forum oraz pozostawiania ich bez nadzoru przedstawiciela Wystawcy.
§ 9. PRZEPISY PORZĄDKOWE I BHP
9.1. W czasie montażu, likwidacji oraz w godzinach otwarcia Forum Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym
zakresie swoich eksponatów, urządzeń i sprzętu przed ewentualnymi szkodami, ubytkami bądź kradzieżą.
9.2. Przygotowanie, funkcjonowanie oraz demontaż stoiska muszą być przeprowadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi.
9.3. Wynajmujący nie odpowiada za wypadki osób oraz uszkodzenia eksponatów i sprzętów przed, w trakcie i po zakończeniu Forum.
§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, zmiany terminu lub częściowego zamknięcia Forum bez
prawa do odszkodowania, w przypadku zaistnienia poważnych
przyczyn od niego niezależnych.
10.2. Wystawcy nieprzestrzegający postanowień niniejszego Regulaminu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty
poniesione przez Wynajmującego oraz osoby trzecie.
10.3. Parkowanie pojazdów odbywa się wyłącznie w miejscach
do tego wyznaczonych. W przypadku pojazdów zaparkowanych
w miejscach niedozwolonych, utrudniających funkcjonowanie
obiektów wystawienniczych oraz terenów przyległych, Wynajmujący ma prawo usunąć je na parking strzeżony na koszt i ryzyko
właściciela pojazdu.
10.4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 5 lutego 2019 roku.

