
Umowa Zg³oszenia Udzia³u
TARGI KATOWICE 2007     11-14.09.2007

Osoba
odpowiedzialna

Nazwa wystawcy

Ulica

Kod pocztowy Miasto

TEL: FAX:

E-MAIL: NIP:

Imiê i Nazwisko:

Telefon:     E-MAIL:

Powierzchnia niezabudowana w pawilonie ( min. 9 m2 )
Cena obejmuje: koszt dzier¿awy powierzchni ,Sprz¹tanie ci¹gów komunikacyjnych
Stoiska piêtrowe podlegaj¹ osobnej dop³acie 30% od powierzchni piêtra.

  ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI        CENY W EURO

Koszt2Cena Euro/1m
2Iloœæ m

122 * =X

Powierzchnia na terenie zewnêtrznym 50 * X =

Wraz ze zg³oszeniem prosimy przes³aæ 30% ZALICZKÊ. Pozosta³e 70% p³atne do 30.06.2007
O lokalizacji decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ!

OBOWI¥ZKOWA OP£ATA REJESTRACYJNA
Obejmuje: komputerowy system rejestracji, wpis do katalogu z nazw¹ wystawcy i stopk¹ adresow¹, umieszczenie 
firmy w internecie na stronie wystawy wraz z pe³nymi danymi kontaktowymi dostêpnymi przez ca³y rok.

200

WARTOŒÆ ZAMÓWIENIA  + 22% VAT:
W/w ceny nie zawieraj¹ 
podatku VAT 22%

FAKTURY BÊD¥ WYSTAWIONE W PLN PO PRZELICZENIU KWOTY EUR Z UMOWY WG ŒREDNIEGO KURSU NBP Z DNIA WYSTAWIENIA

N I N I E J S Z Y M  P O T W I E R D Z A M Y  N A S Z  U D Z I A £  W  T A R G A C H  “ K AT O W I C E ` 2 0 0 7 ”  O R G A N I Z O WA N Y C H  P R Z E Z  M T K  I  O Œ W I A D C Z A M Y,  ¯ E  A K C E P T U J E M Y  R E G U L A M I N  I M P R E Z
WYSTAWIENNICZO-TARGOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MTK, KTÓRY STANOWI NIEOD£¥CZN¥ CZÊŒÆ UMOWY. UMOWA ZOSTAJE ZAWARTA POMIÊDZY MTK - ORGANIZATOREM A WYSTAWC¥ I STAJE SIÊ WA¯NA
W MOMENCIE JEJ PODPISANIA I PRZES£ANIA DO MIÊDZYNARODOWYCH TARGÓW KATOWICKICH CO JEST RÓWNOZNACZNE Z PODJÊCIEM PRZEZ WYSTAWCÊ ZOBOWI¥ZANIA DO ZAP£ATY WSZELKICH KOSZTÓW UJÊTYCH W UMOWIE,
UPOWA¯NIAMY ORGANIZATORÓW DO WYSTAWIENIA FAKTUR VAT BEZ NASZEGO PODPISU.

.........................................................................................................
Niniejszym akceptuje regulamin udzia³u w targach

DATA, PIECZÊÆ FIRMY I PODPIS OSOBY UPOWA¯NIONEJProsimy o przes³anie orygina³u umowy zg³oszenia udzia³u poczt¹

FAKTURY. PODATEK VAT ZOSTANIE DOLICZONY DO FAKTURY WG OBOWI¥ZUJ¥CEJ STAWKI.

Lp. NAZWA EKSPONATÓW CIÊ¯AR (kg) WYMIARY (mm) UWAGI

Bran¿a
Górnictwo
Energetyka
Metalurgia

Zabudowa stoiska
Zamawiam zabudowê stoiska
oferowan¹ przez Organizatora

Informujê, ¿e zabudowa stoiska zostanie
wykonana we w³asnym zakresie

Miêdzynarodowe Targi Górnictwa, Energetyki i Metalurgii

* Cena promocyjna

* Cena promocyjna

Zarejestrowana w S¹dzie:

Kapita³ Zak³adowy: REGON:

KRS:

Organizator:

Miêdzynarodowe Targi Katowickie sp. z o.o.
40 - 955  Katowice,  ul. Bytkowska 1b.
 tel. + 48 32 78 99 194; fax +48 32 254 02 27
www.katowice.mtk.katowice.pl
katowice@mtk.katowice.pl

      KONTO: DZ BANK POLSKA SA 29 1740 0006 0000 3000 0022 6096 z dopiskiem KATOWICE 2007.



REGULAMIN UDZIA£U W TARGACH

Imie, nazwisko, podpis, nazwa firmy i pieczatka firmowa
(*Akceptuje Regulamin Udzia³u w Targach)

Prosimy o przes³anie orygina³u umowy zg³oszenia udzia³u poczt¹

MIÊDZYNARODOWE TARGI
KATOWICKIE Sp z o.o.

NIP  634-013-54-69; KRS  0000049485
Regon  270729298; Kapita³ zak³adowy  50 000 PLN

A. Wystawcy i Podwystawcy zwani dalej ogólnie Wystawcami zobowi¹zani s¹ 

przestrzegaæ warunków i regulaminu przedstawionych w niniejszej umowie. 

Wszelkie zmiany musz¹ byæ dokonywane w formie pisemnej i podpisane przez 

upowa¿nionego przedstawiciela MTK Miêdzynarodowe Targi Katowickie Sp. z 

o.o. (zwanego dalej Organizatorem), i upowa¿nionego przedstawiciela 

Wystawcy.  

B. Warunkiem udzia³u w targach jest wype³nienie przez Wystawcê, podpisanie i 

przes³anie do Organizatora zamieszczonego na odwrocie „Umowy Zg³oszenia 

Udzia³u”. Osoby podpisuj¹ce „Umowê Zg³oszenia Udzia³u” oœwiadczaj¹ 

jednoczeœnie, ¿e posiadaj¹ odpowiednie pe³nomocnictwa do reprezentowania 

firmy, wynikaj¹ce z rejestru firmy.      

C. Organizator zobowi¹zuje siê do umieszczenia w  widocznym miejscu 

Regulaminu Budynku i  przepisów przeciwpo¿arowych. Wystawcy zobowi¹zani 

s¹  do zapoznania siê i przestrzegania zawartych w nich przepisów i 

postanowieñ.  

D. Prawa wystawcy, a w szczególnoœci prawo do najmu powierzchni nie mog¹ byæ 

cedowane przez Wystawcê na ¿adn¹ inn¹ firmê ani osobê bez zgody 

Organizatora i op³acenia stosownych op³at. Wystawca ponosi odpowiedzialnoœæ 

za wszelkie dzia³ania Wspó³wystawców, w tym szczególnie przestrzegania ww. 

przepisów obowi¹zuj¹cych w trakcie trwania imprezy. 

E. Firmy wykonuj¹ce zabudowê stoisk na terenie MTK mog¹ œwiadczyæ us³ugi 

zabudowy wy³¹cznie po nabyciu licencji w³aœciciela obiektu - MTK.  Koszt  

licencji wynosi 18 z³/1m2 powierzchni zabudowywanej w pawilonie i na terenie 

otwartym. 

F. Wystawca ma prawo eksponowaæ i reklamowaæ swoje towary wy³¹cznie na 

wykupionym stoisku pod warunkiem, ¿e eksponaty nie zas³oni¹ s¹siednich 

ekspozycji ani  nie zak³óc¹ normalnego toku pracy innych wystawców. 

Zakazuje siê u¿ywania urz¹dzeñ nag³aœniaj¹cych, dodatkowego oœwietlenia itp., 

które mog¹ zak³óciæ normalny tok pracy innych wystawców.  

G. Wystawca nie mo¿e organizowaæ ¿adnych akcji promocyjnych poza obrêbem 

swojego stoiska bez zgody Organizatora. Umieszczanie reklam poza obrêbem 

wykupionego stoiska jest p³atne dodatkowo.   

H. Wystawca jest zobowi¹zany do przebywania na stoisku w godzinach otwarcia 

wystawy i pos³ugiwania siê przy wejœciu  i wyjœciu z hali wystawowej 

identyfikatorami wydanymi przez Organizatora. Na ka¿de 6 m2 powierzchni 

przypada 1 bezp³atny identyfikator. 

I. Wystawcy nie wolno demontowaæ stoiska i usuwaæ eksponatów w czasie 

trwania wystawy, tj. przed terminem  jej oficjalnego  zakoñczenia.  Przez ca³y 

okres wystawy oraz w czasie instalowania i rozbierania swojej ekspozycji na 

wystawie bêdzie obecny upowa¿niony przedstawiciel Wystawcy. Szczegó³owe 

informacje dotycz¹ce zasad przebywania Wystawców na terenie Wystawy przed 

jej otwarciem,  w czasie trwania i po jej zamkniêciu, zostan¹ przekazane 

Wystawcy w osobnej informacji. 

J. Organizator i jego Przedstawiciele nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci za ¿adne 

wypadki lub uszkodzenie cia³a oraz jakiekolwiek straty, kradzie¿e lub szkody w 

mieniu Wystawców i Goœci powsta³e z jakiejkolwiek przyczyny, z wyj¹tkiem 

szkód powsta³ych z  winy Organizatora. Organizator zapewnia ochronê mienia 

Wystawcy  w godzinach zamkniêcia hali wystawowej. Wystawcy przypomina 

siê o koniecznoœci  odpowiedniego ubezpieczenia swoich eksponatów, innego 

sprzêtu, za który jest on odpowiedzialny oraz rzeczy osobistych. Wystawca 

zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatora o 

dostrze¿onych  zagro¿eniach, wypadkach lub szkodach. Wystawca ma 

obowi¹zek przestrzegaæ zaleceñ dotycz¹cych ochrony wydawanych przez 

Organizatora i jego Przedstawicieli. Wszystkie reklamacje dotycz¹ce 

poniesionych szkód Wystawca zobowi¹zany jest zg³osiæ do Organizatora 

pisemnie i w czasie trwania targów.  Wystawca pokrywa koszty szkód 

powsta³ych w maj¹tku Organizatora lub w³aœciciela terenów wystawowych, 

wynikaj¹ce z niew³aœciwego u¿ytkowania stoiska.          

K. Organizator i jego pracownicy nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci za ¿adne 

b³êdy lub przeoczenia dotycz¹ce danych teleadresowych, informacyjnych, 

bankowych  jakie znajd¹ siê w materia³ach sporz¹dzonych i przys³anych mu  

przez Wystawcê lub  Og³oszeniodawcê. Dotyczy to równie¿ WPISU DO 

KATALOGU, który jest obligatoryjny dla wszystkich Wystawców. 

L. Podpisanie Umowy i jej przes³anie do MTK Miêdzynarodowe Targi 

Katowickie Sp. z o.o. jest równoznaczne z podjêciem przez Wystawcê 

zobowi¹zania do zap³acenia wszelkich kwot ujêtych w Umowie. Umowa nie 

mo¿e byæ anulowana przez Wystawcê. Wystawca uznaje, ¿e nie jest on 

uprawniony do ¿¹dania zwrotu ¿adnych wp³aconych kwot i ¿e MTK 

Miêdzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o., w skutek zawarcia Umowy 

ponios³y koszty i maj¹ prawo domagaæ siê zap³aty wszelkich kwot 

wynikaj¹cych z podpisania niniejszej Umowy. 

M. Organizator i jego pracownicy nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci  za straty, 

szkody lub opóŸnienia spowodowane dzia³aniami si³ wy¿szych,  

niepokojami spo³ecznymi, dzia³aniami w³adz pañstwowych i lokalnych, 

strajkami  lub innymi okolicznoœciami które uniemo¿liwi¹ lub spowoduj¹ 

odst¹pienie przez Organizatora od zorganizowania Wystawy w 

przewidzianym czasie i miejscu a które s¹ niezale¿ne od Organizatora 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu/miejsca Wystawy w 

przypadku zaistnienia okolicznoœci od niego niezale¿nych, za które nie 

ponosi odpowiedzialnoœci. O zmianach tych i przyczynach ich powstania 

Organizator poinformuje wystawcê. Ponadto Organizator nie bêdzie ponosiæ 

odpowiedzialnoœci i bêdzie chroniony przed roszczeniami w przypadku 

zaistnienia jakichkolwiek konfliktów lub rozbie¿noœci zdañ z w³adzami 

lokalnymi, na terenie których odbywa siê Wystawa lub innymi cia³ami w 

odniesieniu do jakichkolwiek aspektów Wystawy, które mog¹ mieæ 

negatywny wp³yw na Wystawców.  Wystawca potwierdza, ¿e Organizator 

równie¿ poniós³ szkody i straty w wyniku powy¿szego i dlatego te¿ 

rezygnuje niniejszym z wszelkich roszczeñ o odszkodowanie z tytu³u strat. 

Sumy zap³acone Organizatorowi jako op³aty lub inne kwoty zap³acone  w 

zwi¹zku z Wystaw¹ pozostaj¹ w³asnoœci¹ Organizatora. 

N. Organizator nie ma obowi¹zku pomagaæ Wystawcy w uzyskaniu 

dokumentów umo¿liwiaj¹cych wjazd do Polski. Fakt, ¿e Wystawca nie 

uzyska tych dokumentów, nie mo¿e stanowiæ podstawy do anulowania 

niniejszego kontraktu i ¿¹dania zwrotu wp³aconych kwot.  Wystawca mo¿e 

jednak przedstawiæ w zastêpstwie inn¹ stronê lub przedsiêbiorstwo, które 

spe³ni warunki niezbêdne dla wjazdu do kraju, gdzie odbywaæ siê bêdzie 

Wystawa. Taka zamiana odbywaæ siê bêdzie na wy³¹czn¹ odpowiedzialnoœæ 

wystawcy, który podpisa³ umowê. 

O. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoœci za straty, szkody lub opóŸnienia 

spowodowane przesy³k¹ frachtu (transport, przemieszczanie i odprawa 

celna) do i z kraju, w którym odbywa siê Wystawa. Wystawcom 

przypomina siê o koniecznoœci odpowiedniego ubezpieczenia wszystkich 

przesy³ek. 

P. Wystawca wyraŸnie potwierdza, ¿e nie by³y sk³adane ¿adne oœwiadczenia - 

wyraŸne lub sugerowane - w odniesieniu do mo¿liwoœci kontraktowych 

(wielkoœci biznesu), jakie mo¿na uzyskaæ na Wystawie, sukcesów 

dzia³alnoœci lub ¿e Organizator lub którakolwiek z jej spó³ek zale¿nych lub 

filii, pracowników lub innych osób prawnych z nimi stowarzyszonych 

udziela³y jakichœ gwarancji lub zapewnieñ dotycz¹cych wystawy. Wystawca 

potwierdza ponadto, ¿e niniejszy dokument stanowi  ca³oœæ zasad 

reguluj¹cych wspó³pracê miêdzy stronami i ¿e nie otrzyma³ on ¿adnych  

zmian ani modyfikacji.   

Q. Umowa niniejsza podlega prawu polskiemu i zgodnie z  tym prawem jest 

interpretowana. Wszelkie spory pomiêdzy stronami wynikaj¹ce z niniejszej 

Umowy s¹  poddane rzeczowo w³aœciwemu s¹dowi gospodarczemu w 

Katowicach 

 

 

 

 


