
 
 

 

 

 

R E G U L A M I N 

 
III Targów Książki Dziecięcej Przecinek i Kropka 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem III Targów Książki Dziecięcej Przecinek i Kropka jest Empik S.A. z siedzibą w Warszawie 

00-017, przy ul. Marszałkowskiej 116/122, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 
636785, NIP 5260207427, kapitał zakładowy 275 388 578,00 zł, opłacony w całości („Organizator”). 

2. Targi odbywać się będą w Praskim Centrum Koneser, plac Konesera 2, w dniach 6-7 kwietnia 2019 r., w godz. 
10.00-18.00. 

 

II. ZGŁOSZENIA 
1. Udział w Targach Wystawca zgłasza przesyłając zeskanowany formularz zgłoszeniowy (podpisany przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wystawcy) pocztą elektroniczną na adres: targi@empik.com, a następnie 
oryginał pocztą/kurierem na adres: Empik S.A., ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, z dopiskiem: 
Justyna Chmielewska, PR&Events, Zgłoszenie udziału w Targach Książki Dziecięcej. 

2. Zgłoszenia udziału w Targach należy nadsyłać do 15 lutego 2019 r. 

3. Wystawcy, którzy prześlą zgłoszenie do 11 stycznia 2019 r., otrzymają rabat w wysokości 15%. 

4. Wystawcy, którzy uczestniczyli w poprzedniej edycji Targów, otrzymają rabat w wysokości 15%. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące cen, powierzchni i zabudowy wystawienniczej zamieszczone są w formularzu 
zgłoszeniowym. 

6. Opłaty za udział w Targach należy dokonać na numer konta (zgodnie z terminem płatności) podanym na wysłanej 
przez Organizatora fakturze. 

7. Organizator potwierdzi mailowo przyjęcie zgłoszenia Wystawcy lub poinformuje go o ewentualnych błędach w 
formularzu zgłoszeniowym. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. 

9. Organizator ma prawo nie dopuścić Wystawcy do udziału w Targach, gdy ten nie uiści w terminie opłat za udział w 
Targach lub dopuści się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. Niedopuszczenie z powyższych przyczyn 
nie zwalnia Wystawcy od uiszczenia wszystkich opłat za zamówione usługi. 

 
III. ZASADY UDZIAŁU 
1. Organizator będzie przydzielał stoiska w/g kolejności otrzymywanych zgłoszeń, uwzględniając (w miarę 

możliwości) życzenia Wystawców. 

2. Wystawcy są zobligowani do zapewnienia funkcjonowania stoisk w godzinach otwarcia Targów dla 
odwiedzających. 

3. Stoiska dostępne będą: 

•  dla odwiedzających w godz. 10.00-18.00 

•  dla wystawców w godz. 9.00-19.00 

4. Wystawcy mogą odebrać stoisko w następujących terminach: 

•  5 kwietnia w godz. 14.00-19.00 

•  6 kwietnia w godz. 8.00-9.30 

5. Ewentualne reklamacje związane z przygotowaniem i wyposażeniem stoisk w zakresie, za jaki odpowiada 
Organizator, należy zgłosić w dniu 5 kwietnia do godz. 18.00 w Biurze Targów. Wszystkie zgłoszenia zostaną 
wnikliwie rozpatrzone przez Organizatora i w miarę możliwości uwzględnione (reklamacje zgłoszone w dniu 6 
kwietnia rozpatrzone zostaną po godz. 18.00). 

6. Zabrania się umieszczania na stoiskach materiałów reklamowych lub dekoracji za pomocą techniki, która może 
spowodować trwałe ich uszkodzenia. 
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7. Za materiały i treści prezentowane na stoiskach odpowiadają wyłącznie Wystawcy, którzy zwalniają Organizatora od 
jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. 

8. Prowadzenie jakichkolwiek działań promocyjnych poza zakupioną powierzchnią wystawienniczą wymaga pisemnej 
zgody Organizatora. 

9. Wystawcy zobowiązani są do opieki nad własnymi stoiskami w czasie otwarcia Targów dla odwiedzających. 
Organizator zapewnia ochronę terenu Targów poza godzinami otwarcia Targów dla odwiedzających. 

10. Nazwiska osób obsługujących stoisko oraz gości należy zgłaszać Organizatorowi w Biurze Targów, przed 
rozpoczęciem Targów, w celu wydania identyfikatorów. 

11. Po zamknięciu Targów dla odwiedzających na terenie imprezy przebywać mogą wyłącznie osoby upoważnione i 
posiadające identyfikatory. 

12. Wystawcy są odpowiedzialni  za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego  użytkowania  udostępnionego im 
stoiska, powinni również posiadać aktualną polisę OC. 

 
IV. DOSTAWY I ODBIÓR TOWARU 
1. Parking dla Wystawców jest płatny i znajduje się na poziomie -1. Wjazd na parking odbywa się od strony ul. 

Białostockiej. 

2. Dostawy towarów odbywać się mogą w następujących terminach: 

• 5 kwietnia w godz. 14.00-18.30 

• 6 kwietnia w godz. 8.00-9.30 i 18.00-19.00 

• 7 kwietnia w godz. 8.00-9.30 

3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za towar dostarczany do Biura Targów przez firmy kurierskie i innych 
pośredników. 

4. Dostawy towarów podczas otwarcia Targów dla odwiedzających należy każdorazowo ustalać z Biurem Targów. 

5. Wystawcy zobowiązani są do opuszczenia stoisk i odbioru towaru w dniu 7 kwietnia do godziny 21.00. 

 
V. PODWYSTAWCY 
1. Za Podwystawców uznaje się firmy nie wynajmujące powierzchni, ale obecne fizycznie na stoisku Wystawcy i 

prezentujące swoją ofertę. 

2. Wystawca może przyjąć na stoisko Podwystawcę po uzyskaniu pisemnej zgody Organizatora. 

3. Podwystawca jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu Targów, a za jego działania Wystawca odpowiada jak 
za własne. 

4. Wystawca nie jest uprawniony do podnajmowania stoiska lub jego części innym podmiotom. 

 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Podpisując formularz zgłoszeniowy wystawcy zobowiązują się do przestrzegania powyższego Regulaminu, a także 

wszelkich wytycznych porządkowych wydanych przez Organizatora, właściciela obiektu lub inne podmioty 
uprawnione (zwłaszcza przez służby porządkowe). 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach po 20 lutego 2019 r. Organizator obciąży wystawcę wszystkimi 
kosztami związanymi z przygotowaniem stoiska zgodnie z zamówieniem zapisanym w formularzu zgłoszeniowym. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia czasu trwania Targów w przypadku okoliczności od niego 
niezależnych. Wystawcy nie przysługuje wówczas zwrot wniesionych opłat. 

 
OSOBY KONTAKTOWE: 

Organizator Targów  
Justyna Chmielewska 
justyna.chmielewska@empik.com, 
tel.: 607 400 738 

 

Szef         Biura Targów (rejestracja, zabudowa stoisk) 

Adam Jasiński 
targi@empik.com,  
tel.: 795 074 031 

 
 

 
 
 

Spotkania autorskie: 

Katarzyna Węglewicz 
katarzyna.weglewicz@empik.com, 
tel.: 601 661 445 

Justyna Chmielewska 
justyna.chmielewska@empik.com, 
tel.: 607 400 738 

Warsztaty:  

Iwona Walska 
(Business&Culture) 
warsztaty@empik.com 

tel.: 793 919 129  
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