Regulamin Expo podczas
Susz Triathlon 2017
23 - 25 czerwca 2017
1. Postanowienia ogólne
a) Przepisy regulaminu dotyczą wszystkich wystawców/uczestników Expo podczas zawodów
Susz Triathlon 2017.
b) Organizatorem Expo jest: Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II, z siedzibą: ul.
Piastowska 5c, 14-240 Susz.
2. Zgłoszenia
a) Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego
zamieszczonego na stronie www.triathlon.susz.pl na adres: csir.susz@op.pl.
b) Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija w dniu 10.06.2017r.
c) W przypadku zarezerwowania wszystkich miejsc organizator zastrzega sobie prawo do
odmowy przyjęcia zgłoszenia.
d) O przydziale powierzchni na terenie Expo bądź odmowie, Organizator poinformuje Wystawcę
drogą mailową, na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres.
e) Warunkiem uczestnictwa w Expo jest uiszczenie opłaty za wynajem stoiska, zgodnie z jego
wielkością.
f) Potwierdzeniem uczestnictwa w Expo będzie e-mail od Organizatora oraz zamieszczenie
nazwy Wystawcy na stronie internetowej zawodów www.triathlon.susz.pl.
g) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, Wystawca jest zobowiązany do poinformowania
Organizatora poprzez wysłanie wiadomości na adres csir.susz@op.pl, najpóźniej 7 dni przed
datą rozpoczęcia Expo.
h) Organizator może odmówić wystawcy uczestnictwa w Expo bez podania przyczyny.
i) Odmowa zostanie przesłana na adres email wystawcy w ciągu 14 dni od zgłoszenia.
3. Termin i miejsce
a) Expo Susz Triathlon 2017 odbywać się będzie w dniach 23 - 25 czerwca 2017r.
b) Expo Susz Triathlon 2017 umiejscowione będzie w dwóch lokalizacjach:
 Hala widowiskowo - sportowa w Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II przy ul.
Piastowskiej 5c w Suszu - bezpośrednio przy biurze zawodów;
 Plaża miejska w Suszu - przestrzeń otwarta, miejsce usytuowane pomiędzy strefą startu a
metą zawodów.
c) Godziny otwarcia Expo:
 23.06.2017 (piątek) – godz. 14:00 - 20:00
 24.06.2017 (sobota) – godz. 7:00 - 20:00
 25.06.2017 (niedziela) – godz. 7:00 - 14:00
d) Zatowarowanie i gotowość stoisk pod rygorem braku dopuszczenia do wystawy muszą być
zakończone minimum na pół godziny przed otwarciem Biura Zawodów i Expo dla
uczestników zawodów oraz zwiedzających.
e) Organizator ma prawo odmówić możliwości rozstawienia stoiska w przypadku znaczącego
opóźnienia przybycia Wystawcy.
f) Stoiska muszą pozostać otwarte do końca trwania Expo.
g) Wystawcy mają obowiązek opuścić boksy w dniu 25.06.2017r. do godziny 20.00.
h) Wybór lokalizacji stoiska leży po stronie Wystawcy.
4. Opłaty
a) Za cały okres otwarcia Expo opłata za metr kwadratowy udostępnionej powierzchni
wystawienniczej wynosi 80,00zł. brutto.

b) Wystawca jest zobowiązany dokonać płatności przelewem na konto organizatora w terminie
7 dni od zgłoszenia udziału przez formularz na stronie. Wpłaty należy przesyłać na konto:
Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II
ul. Piastowska 5c
14-240 Susz
Bank Spółdzielczy w Suszu
65 8320 0005 0000 2544 2000 0010
c) Rachunek za opłatę wystawienniczą zostanie przesłany na adres wystawcy podany w
formularzu w ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie organizatora.
d) W przypadku nie uiszczenia opłaty za stoisko w terminie 7 dni od zgłoszenia, jego rezerwacja
zostanie anulowana.
e) Opłata wystawiennicza nie podlega zwrotowi.
f) Wpłaty gotówkowe nie będą przyjmowane.
5. Szczegóły organizacyjne
a) Wystawca dokonuje zamówienia poprzez wybór numeru boksu.
b) Plan boksów zamieszczony jest na stronie www.triathlon.susz.pl w zakładce EXPO.
c) Na stronie internetowej www.triathlon.susz,pl, w zakładce Expo na bieżąco zaznaczane będą
rezerwacje miejsc i nazwy wystawców - lista wystawców będzie jawna.
d) Organizator dopuszcza łączenie boksów znajdujących się w sąsiedztwie.
e) Organizator zapewnia dostęp do energii elektrycznej, wody oraz toalet.
f) Zaopatrzenie stoiska w prąd będzie odbywało się na podstawie zgłoszonego wcześniej
Organizatorowi zapotrzebowania.
g) Organizator Expo nie udostępnia wyposażenia stoisk jak stoły, krzesła, namioty, itp.
h) Powierzchnia boksów określona jest na planie Expo. Wszelkie wartości podane są w metrach.
i) Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoje stoisko oraz wszelkie przedmioty
znajdujące się na nim i w jego najbliższym otoczeniu.
j) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie przedmioty pozostawione na stoisku
oraz szkody w mieniu Wystawców spowodowane przez osoby trzecie.
k) Opuszczenie przez Wystawcę terenu Expo po zakończeniu imprezy jest możliwe po oddaniu
wynajętej przestrzeni w stanie identycznym jak zostało przekazane Wystawcy.
l) Teren Expo będzie chroniony w czasie trwania targów, a także w godzinach zamknięcia dla
zwiedzających.
6. Postanowienia końcowe
a) Wystawca poprzez zgłoszenie przez formularz na stronie i dokonanie opłaty oświadcza że
zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni akceptuje jego treść.
b) Ostateczna interpretacja regulaminu Expo Susz Triathlon 2017 należy do organizatora.
Kontakt:
Tel. 507-019-086, e-mail: triathlon@susz.pl

