REGULAMIN STREFY SHOWROOM
FESTIWALU KOLEJ NA KOBIETY
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zapisów,
uczestnictwa i płatności w Strefie Showroom „Festiwalu Kolej
na Kobiety”.
2. Organizatorem Strefy Showroomu Festiwalu Kolej na Kobiety
(zwanej dalej „Strefą Showroom” lub „Wydarzeniem”) jest
Michał Kmieć prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Pracownia M13 Michał Kmieć, ul. Sowińskiego 38, 95-015
Głowno, NIP 733-132-92-17, zwany dalej Organizatorem.
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§2
Zasady i warunki uczestnictwa
Wystawcą (zwanym dalej „Wystawcą”) może zostać każda
osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową
działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną.
Wystawca składa dobrowolnie oświadczenie woli
uczestnictwa w Strefie Showroom, wypełniając Formularz
Zgłoszeniowy umieszczony na stronie serwisu
www.kolejnakobiety.pl przez osobę/osoby upoważnione do
reprezentowania Wystawcy, a następnie wysyłając go do
Organizatora. Wysłanie Zgłoszenia oznacza zapoznanie się i
akceptację niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie oraz
Regulamin stanową integralną część Umowy.
Otrzymanie od Organizatora akceptacji Zgłoszenia w formie
wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez
Wystawcę w Formularzu Zgłoszeniowym, jest jednoznaczne z
zawarciem Umowy przez Wystawcę z Organizatorem.
Zabrania się podawania w Zgłoszeniu informacji
nieprawdziwych. Wypełnienie i wysłanie Zgłoszenia jest
równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba
dokonująca tych czynności jest do tego uprawniona i posiada
stosowną zgodę podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie od
zawarcia w jego imieniu Umowy z Organizatorem. Wypełnieni
i wysłanie Zgłoszenia bez wymaganego upoważnienia będzie
skutkować odpowiedzialnością osoby wypełniającej
Zgłoszenia za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.
Wypełnienie i wysłanie Zgłoszenie w imieniu osoby prawnej
lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż
osoba składająca zamówienie jest upoważniona do
reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie
złożono. Wypełnienie i wysłanie Zgłoszenia bez stosownego
upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby
wypełniającej Zgłoszenie za wszelkie szkody wynikłe z tego
faktu.
Prawidłowe wypełnienie i przesłanie Zgłoszenia nie jest
równoznaczne z zakwalifikowaniem Wystawcy do udziału
w Strefie Showroom. Organizatorzy mają prawo odmowy
przyjęcia zgłoszenia bądź niezakwalifikowania Wystawcy do
udziału w Strefie Showroom na podstawie własnej oceny
przesłanego do nich Zgłoszenia. W takim przypadku nie
dochodzi do zawarcia Umowy.
Termin przyjmowania zgłoszeń Wystawców mija 23 lutego
2020 r. z zastrzeżeniem pkt. 9 i 13.
O uczestnictwie w Strefie Showroom decyduje kolejność
zgłoszeń, z uwzględnieniem postanowień niniejszego
Regulaminu.
Organizator może przedłużyć czas rejestracji w dowolnym
czasie.
Zgłoszenie na Wydarzenie jest ograniczone ilością dostępnych
miejsc, po ich zapełnieniu Organizator zamyka możliwość
rejestracji. W przypadku niedojścia do skutku Umowy

z jakimkolwiek Wystawcą, Organizator może wznowić
rejestrację.
11. W przypadku chęci rezerwacji przez Wystawę
niestandardowego rozmiaru Stoiska należy skontaktować się
z Organizatorem poprzez adres e-mail:
biuro@kolejnakobiety.pl. W takim przypadku do zawarcia
Umowy dochodzi w momencie otrzymania przez Wystawcę
wiadomości e-mail potwierdzającej Zgłoszenie i wymiary
Stoiska oraz fakturę za wynajem Stoiska. Integralną część
umowy stanowi wtedy korespondencja e-mail pomiędzy
Wystawcą, a Organizatorem oraz niniejszy Regulamin.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

§3
Warunki płatności
Wynajem Stoisk w Strefie Showroom jest płatne. Formularz
Zgłoszeniowy zawiera aktualne wymiary Stoisk, wysokość
opłaty za Stoisko, które uzależnione są od powierzchni Stoiska
oraz opłaty za dodatkowe wyposażenie.
Po otrzymaniu przez Wystawcę od Organizatora akceptacji
Zgłoszenia, Wystawca zobowiązany jest do dokonania
płatności poprzez opłacenie faktury pro-forma, która znajdzie
się w wiadomości o akceptacji zgłoszenia.
Wystawca zobowiązuje się do zapłaty kwoty, będącą sumą
kwot za poszczególne, wybrane usługi w Zgłoszeniu,
w terminie 5 dni kalendarzowych liczonych od dnia
otrzymania akceptacji Zgłoszenia.
Organizator wystawi fakturę do pro-formy w najpóźniej w
ciągu 2 dni roboczych od daty zaksięgowania kwoty na
rachunku bankowym Organizatora.
Brak wpłaty w terminie oznacza zerwanie umowy zawartej w
chwili wysłania Zgłoszenia pomiędzy Organizatorem a
Wystawcą.
Organizator prowadzi działalność gospodarczą zwolnioną
z podatku VAT. Podane ceny stoisk na stronie internetowej
www.kolejnakobiety.pl to ceny brutto.

§4
Rezygnacja z udziału
1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Strefie Showroom
jako Wystawca, opłaty wniesione przez Wystawcę nie
podlegają zwrotowi, a Organizatorowi przysługuje roszczenie
o zapłatę całości wynagrodzenia określonego w Umowie.
2. Rezygnację z udziału w Strefie Showroom składa się na piśmie
pod rygorem nieważności.
3. Wystawca po złożeniu oświadczenia o rezygnacji z udziału w
Strefie Showroom nie ma prawa do ubiegania się o przyznanie
miejsca wystawowego.
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§5
Informacje dotyczące Stoiska
Organizator umożliwia Wystawcy wybór wielkości Stoiska.
Wyboru wielkości Stoiska Wystawca dokonuje w Zgłoszeniu
lub w sposób opisany w § 2 pkt 11.
Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Wystawcy
powierzchni wystawienniczej niezabudowanej, w miejscu
zgodnym z planem i układem branżowym, o wielkości
wybranej przez Wystawcę w Zgłoszeniu lub w sposób
opisany w § 2 pkt 11.
Organizator przydziela powierzchnię wystawienniczą
uwzględniając życzenia Wystawcy, w miarę posiadanych
możliwości i warunków organizacyjno-technicznych.
Organizator ma prawo do zmiany lokalizacji Stoiska do dnia
poprzedzającego Wydarzenie, co nie stanowi zmiany Umowy
i nie rodzi po stronie Wystawcy jakichkolwiek roszczeń
względem Organizatora. O zmianie lokalizacji Stoiska
Organizator poinformuje Wystawców pocztą elektroniczną na
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adres email wskazany przez Wystawcę w Zgłoszeniu lub
telefonicznie, jeśli zmiana nastąpi na dzień przed
Wydarzeniem.
Organizator ma prawo do zmiany numeracji Stoisk, co nie
stanowi zmiany Umowy i nie skutkuje powstaniem roszczeń
względem Organizatora.
Wystawca nie ma prawa udostępniać w jakikolwiek sposób
całości lub części Stoiska innemu podmiotowi.
Na jednym Stoisku swoje usługi lub towary może
prezentować tylko jeden Wystawca, który zawarł Umowę
z Organizatorem. Wystawca nie ma prawa prezentować,
rozdawać materiałów reklamowych lub w jakikolwiek inny
sposób promować usług innego podmiotu. Ograniczenie to nie
dotyczy Wystawców oferujących produkty różnych
podmiotów.
Wystawcy są uprawnieni do sprzedaży oferowanych przez
siebie produktów i usług w Strefie Showroom za wyjątkiem
alkoholu, wyrobów tytoniowych, a także produktów, których
sprzedaż jest zabroniona na podstawie obowiązujących
przepisów prawa. Wystawcy zobowiązani są do dokonywania
sprzedaży zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

w Zgłoszeniu nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem
Festiwalu Kolej na Kobiety.
7. Wystawcy na swój koszt zapewniają wystrój stoisk, ich
montaż, demontaż, wszelkie transporty, materiały
promocyjne, stoły, krzesła, sztendery, wieszaki, personel
pracujący przy stoisku, a także uprzątnięcie i zabezpieczenie
stoisk oraz przywrócenie powierzchni, na którym
eksponowane było stoisko do stanu pierwotnego.
8. Aby zadbać o jak największe dotarcie do szerokiej grupy
odbiorców, Wystawcy mają obowiązek udostępnić informację
o Strefie Showroom i Festiwalu Kolej na Kobiety na
firmowych profilach na facebooku, instagram, stronie
internetowej oraz dokonać na nich co najmniej jednego wpisu
na temat swojego uczestnictwa w Stefie Showroom przed ich
rozpoczęciem.
9. Wystawca nie ma prawa do wcześniejszego demontażu
stoiska, tj. przed zakończeniem trwania Wydarzenia. W razie
wcześniejszego demontażu Wystawca zobowiązuje się do
zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości
dwukrotności kwoty, którą zobowiązał się do zapłacić
Organizatorowi na podstawie zawartej Umowy.

§6
Obowiązki Wystawcy i organizacja pracy na stoisku
Wystawca zobowiązuje się przekazać Organizatorowi
niezbędnych materiałów umożliwiających informowanie o
jego udziale w Strefie Showroom tj. logo marki/firmy w
formatach: .ai, .pdf, lub .png oraz zdjęcia reklamowego w
formacie .jpg w terminie ustalonym z Organizatorem poza
treścią niniejszego Regulaminu. Jednocześnie Wystawca
oświadcza, że ma pełne prawo do korzystania z przekazanych
Organizatorowi materiałów i wyraża zgodę na ich publikację i
użycie przez Organizatora. Organizator nie odpowiada
formalnie i finansowo za ewentualnie powstałe naruszenia w
związku z użyciem i publikacją materiałów przekazanych przez
Partnera.
Wystawca zobowiązany jest udostępnić Stoisko dla
zwiedzających w dniach i godzinach trwania Strefy
Showroom.
Wszelkie działania promocyjne Wystawcy mogą odbywać się
wyłącznie w obrębie stoiska i nie mogą zakłócać przebiegu
Strefy Showroom oraz pracy innych wystawców.
Wystawca ma prawo eksponować i reklamować swoje
produkty (towary i/lub usługi) wyłącznie na przydzielonej
powierzchni wystawienniczej i pod warunkiem, że jego
eksponaty nie zasłonią sąsiednich ekspozycji oraz nie zakłócają
normalnego toku pracy innych wystawców.
Wystawca ma obowiązek przestrzegać zasad BHP oraz
Regulaminu obiektu.
Wystawca został poinformowany i ma pełną świadomość, że:
a) jest zobowiązany do przygotowania stoiska oraz może
dekorować ściany stoiska metodami nie powodującymi
trwałych uszkodzeń i w uzgodnieniu z Organizatorem;
b) przygotowuje Stoisko pod względem promocyjnym,
miedzy innymi wyposażając je w materiały reklamowe itp.;
c) ponosi wszelkie koszty ewentualnych szkód i napraw
wyrządzonych przez niego samego oraz osoby w
jakikolwiek sposób z nim związane. W szczególności
zabrania się wbijania czegokolwiek w ściany sali oraz
budynku hotelu i sali, malowania ścian itp.;
d) bierze na siebie odpowiedzialność za towary, sprzęty
pozostawione na stoisku;
e) poziom hałasu na stoisku Wystawcy (muzyki i innych
dźwięków) nie może przeszkadzać innym Wystawcom
oraz Organizatorowi w przeprowadzaniu Strefy
Showroom;
f) montaż stoisk odbywać się wyłącznie w terminie i miejscu
wskazanym przez Organizatora – informacja ta zostanie
przesłana w formie elektronicznej na adres e-mail podany

§7
Obowiązki Organizatora
1. Organizator zapewnia promocję Wydarzenia oraz prezentację
uczestników Strefy Showroom na stronie internetowej
Festiwalu Kolej na Kobiety, w mediach społecznościowych
oraz w lokalnych i branżowych portalach.
2. Organizator zobowiązuje się do opublikowania jednego postu
reklamującego Markę Wystawcy na profilu Organizatora na
portalu Instagram, Facebook oraz w wydarzeniu na tym
portalu utworzonym przez Organizatora na potrzeby
Festiwalu Kolej na Kobiety, a także do zamieszczenia
informacji o Wystawcy i jego Marce na stronie internetowej
www.kolejnakobiety.pl/shworoom.
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§8
Postanowienia końcowe, informacje dodatkowe
W przypadku nieprzestrzegania przez Wystawcę
postanowień niniejszego Regulaminu i tym samym zakłócenia
przebiegu Wydarzenia lub narażenie Organizatora na szkodę,
Organizator może żądać od Wystawcy zapłaty kary umownej
w wysokości dwukrotności kwoty, którą zobowiązał się do
zapłacić Organizatorowi na podstawie zawartej Umowy.
W przypadku gdy szkoda przewyższy wartość kary umownej
Organizator może dochodzić odszkodowania na zasadach
ogólnych.
Organizator nie odpowiada za szkody na stoiskach
Wystawców spowodowane przez zwiedzających w czasie
trwania Wydarzenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub
miejsca Strefy Shworoom albo ich odwołania, o których
Wystawca będzie poinformowany niezwłocznie. W przypadku
odwołania Strefy Shworoom , Organizator zwróci Wystawcy
wszystkie wpłacone kwoty.
Organizator ma prawo do wykonania dokumentacji zdjęciowej
i filmowej w Strefie Showroom oraz wykorzystywania tych
materiałów do celów marketingowych.
Organizator nie składa żadnych zapewnień ani gwarancji
dotyczących wyników ekonomicznych, jakie Wystawca
osiągnie na skutek udziału w Strefie Showroom i nie będzie
miał z tego tytułu do Organizatora żadnych roszczeń.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Regulaminie
stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku
ewentualnych sporów Strony dążyć będą do rozstrzygnięć
polubownych, a w razie braku porozumienia podlegają
rozstrzygnięciu właściwych sądów powszechnych.
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu są możliwe, jednak
jedynie w formie publikacji na stronie www.kolejnakobiety.pl

