REGULAMIN UCZESTNICTWA W 16. ŚRODKOWOPOMORSKICH TARGACH PRACY
GLOBALLOGIC JOB FAIR 2018
§1
Postanowienia ogólne oraz warunki uczestnictwa
1. Organizatorem 16. Środkowopomorskich Targów Pracy GlobalLogic Job Fair 2018
zwanych dalej Targami jest Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej.
2. Targi odbędą się w dniu 22 marca 2018 r. w godzinach 11.00 – 15.00 w Hali
Widowiskowo- Sportowej w Koszalinie przy ul. Śniadeckich 4.
3. Warunkiem przystąpienia do udziału w Targach jest przesłanie przez Wystawcę
wypełnionego i podpisanego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do dnia 28 lutego 2018 r.
do godziny 15.00 na adres e-mail: bk@kariera.koszalin.pl lub pocztą tradycyjną na
adres: Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej ul. Śniadeckich 2 (pokój 3B), 75-453
Koszalin.
4. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego Organizator jest upoważniony do wystawienia
Faktury Proforma i wysłania jej na podany adres mailowy. Po otrzymaniu wpłaty na
konto Organizatora zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana pocztą.
5. Prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zgodnie z treścią pkt. 3 nie jest
równoznaczne z zakwalifikowaniem Wystawcy do udziału w Targach. Organizator ma
prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bądź niezakwalifikowania Wystawcy do udziału w
Targach. Decydującym kryterium o udziale w Targach będzie kolejność zgłoszeń oraz
profil i działalność Firmy, w tym polityka zatrudnienia dostosowana do wykształcenia
studentów i absolwentów Politechniki Koszalińskiej.
6. Ostateczną datą dostarczenia zgłoszeń uczestnictwa jest termin 28 lutego 2018 r., po
którym następuje zamknięcie listy Wystawców. Lista Wystawców wraz z linkami do ich
strony

dostępna

będzie

na

stronie

internetowej

Targów

Pracy:

www.targipracy.koszalin.pl .
7. W dniu 22 marca 2018 r., każdy Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku
w godzinach otwarcia Targów oraz posługiwania się przy wejściu i wyjściu z hali
wystawowej identyfikatorem wydanym przez Organizatora.
8. Organizator Targów udzieli wszystkim Wystawcom umieszczonym na liście, o której
mowa w pkt. 6 niniejszego regulaminu, informacji dotyczących zasad przebywania na

terenie Targów przed ich otwarciem, w czasie ich trwania i po ich zamknięciu. Informacje
te zostaną przekazane Wystawcom do dnia 10 marca 2018 r.
9. Podczas imprezy targowej istnieje zakaz umieszczania reklam/banerów/roll-upów poza
wykupionym terenem wystawienniczym. Umieszczenie materiałów reklamowych poza
wyznaczony teren bez zgody organizatora będzie dodatkowo płatne.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz
straty, kradzieże lub szkody w mieniu Wystawców i gości, powstałe z jakiejkolwiek
przyczyny, z wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatora. Każdy Wystawca
obowiązany jest zabezpieczyć na własny koszt eksponaty, urządzenia i sprzęt przed
szkodami i ubytkami.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub przeoczenia dotyczące danych
teleadresowych i treści wpisu do folderu w materiałach informacyjnych, sporządzonych
i przysłanych przez Wystawcę.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone i rozpowszechnione w
trakcie Targów.
13. W miejscu odbywania się Targów obowiązuje zakaz: palenia tytoniu i używania ognia,
wnoszenia na tereny targowe substancji chemicznych i pożarowo niebezpiecznych,
zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowanie przejść i
wyjść ewakuacyjnych.
§2
Rezygnacja z udziału w Targach
1. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach Wystawca zobowiązany jest poinformować
Organizatora o zaistniałym fakcie. Rezygnację należy wysłać w formie pisemnej na adres
organizatora drogą listowną lub mailowo na adres: bk@kariera.koszalin.pl.
2. Przy rezygnacji z udziału w Targach do dnia 01 marca 2018 r. Organizator zwraca
wpłaconą kwotę Wystawcy z potrąceniem kosztów organizacyjnych w kwocie 100 zł. W
przypadku wycofania udziału po 01 marca 2018 r. Organizator nie zwraca kosztów
uczestnictwa w Targach Pracy.
3. Zwrot wpłaconej przez Wystawcę kwoty realizowany będzie przelewem na konto
bankowe podane przez Wystawcę i wystawieniem faktury korygującej.
4. Wystawcy obowiązani są przestrzegać warunków Regulaminu.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 września 2017 r. i obowiązuje na czas
realizacji wszystkich działań wynikających z organizacji Targów.

