UMOWA UDZIAŁU W SPOTKANIU Z KSIĄŻKĄ HISTORYCZNĄ W KRAKOWIE
z dnia……………2016 r.
zawarta pomiędzy:
„Stowarzyszeniem NZS 1980” z siedzibą przy ul. Idzikowskiego 17/3 31-519 Kraków,
wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000312849, NIP 6751404474, REGON
120805593, reprezentowanym przez:
Wiceprezesa – Adama Kalitę
i
wydawnictwem BARBARA Handel Usługi Produkcja Barbara Gąsiorowska z siedzibą przy
ul. Piotra Trębacza 33 lok. 2, 31-436 Kraków, NIP 677-139-60-97, REGON 357489591
reprezentowanym przez:
właścicielkę – Barbarę Gąsiorowską
zwanych w dalszej części umowy Organizatorem.
a
…………………………………

prowadzącym

działalność

gospodarczą

pod

nazwą

………………….. w…………………....przy ul. …………………., na podstawie wpisu do
ewidencji

działalności

gospodarczej

nr

REGON…………………
zwanym w dalszej części umowy Wystawcą.

……..……………..,

NIP

………………,

§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udostępnienie powierzchni wystawienniczej w czasie
trwania Spotkań z książką historyczną w Krakowie (zwanym dalej „Spotkaniami...”),
odbywających się w dniach 9-12 czerwca 2016 r. w Hotelu Best Western Premier
w Krakowie przy ul. Opolskiej 14a.
2. „Spotkania...” odbywają się na zasadach określonych w dołączonym Regulaminie
Uczestnictwa.
Podmiotem

odpowiedzialnym

za

§ 2.
organizację

„Spotkań...”

oraz

uprawnionym

do

udostępnienia powierzchni ekspozycyjnej jest Organizator.
§ 3.
1. Cena za udostępnienie stoiska zależy od jego powierzchni i wyboru wyposażenia zgodnie
z załącznikiem.
2. Istnieje możliwość zamówienia powierzchni niezabudowanej, wydzielonej jedynie białymi
ściankami zgodnie z załącznikiem.
3. Istnieje możliwość zamówienia miejsca na stoisku zbiorczym zgodnie z załącznikiem.
Organizator zapewnia obsługę stoiska zbiorczego.
4. Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia 50% kwoty wynikającej z zamówionej
powierzchni i wyposażenia w terminie do 30 kwietnia 2016 r. na konto BARBARA HUP
w Alior Bank. Numer konta: 62-2490-0005-0000-4500-7876-2583.
5. Pozostałą część należności należy uiścić przed objęciem stoiska.
6. Wystawca ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w „Spotkaniach...” pod warunkiem
pisemnego zawiadomienia Organizatora na 30 dni przed ich rozpoczęciem. Wówczas
zwrotowi podlega całość wpłaconych zaliczek.
§ 4.
Wystawcy nie wolno bez pisemnej zgody Organizatora udostępniać stoiska w całości lub
części osobie trzeciej lub odstąpić praw przysługujących mu z tytułu niniejszej umowy. Prawa
do stoiska ma wyłącznie osoba/firma, której dane widnieją w niniejszej umowie.
§ 5.
Lokalizacja stoiska uzależniona jest od kolejności zgłoszeń.
§ 6.
1. Wystawca może dekorować ściany stoiska metodami niepowodującymi trwałych uszkodzeń i w uzgodnieniu z Organizatorem.

2. Wszelkie niestandardowe sposoby wykorzystania stoiska (np. odtwarzanie plików dźwiękowych, sygnałów świetlnych, itp.) są możliwe wyłącznie za zgodą Organizatora udzieloną
w formie pisemnej, jako aneks do niniejszej umowy.
3. Wystawca 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 sal wystawowych, malowania ścian itp. Ponadto Wystawca bierze na siebie odpowiedzialność za towary i sprzęty pozostawione na stoisku.
§ 7.
Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane przez zwiedzających w czasie trwania
imprezy.
§ 8.
1. Montaż stoisk odbywa się 9 czerwca 2016 r. (czwartek) w godz. 12.00-20.00 oraz 10
czerwca 2016 r. w godz. 9.00-10.00.
2. Godziny otwarcia targów w dniach 10 i 11 czerwca 2016 r. (piątek, sobota): 10.00-18.00,
12 czerwca 2016 r. (niedziela): 10.00-16.00.
3. Demontaż stoisk odbywa się 12 czerwca 2016 r. (niedziela) w godz. 16.00-20.00.
§ 9.
Wystawca może urządzić swoje stoisko wyłącznie na powierzchni wskazanej przez Organizatora. Wszelkie eksponaty, dekoracje, krzesła dla zwiedzających itp. powinny znajdować się
w obrębie stoiska.
§ 10.
Organizator zapewnia 2 identyfikatory dla każdego Wystawcy. Posiadanie identyfikatora jest
potrzebne do swobodnego poruszania się na terenie „Spotkań...”. Organizator zapewnia 1
identyfikator dla samochodu wystawcy umożliwiający bezpłatne parkowanie na terenie hotelowym.
§ 11.
Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania ekspozycji i eksponatów
znajdujących się na całym terenie „Spotkań...” (zarówno przed otwarciem, jak i w trakcie imprezy) oraz wykorzystywania później tych materiałów do celów marketingowych.
§ 12.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 13.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
§ 14.
Załącznikiem do umowy jest oferta handlowa stanowiąca podstawę do wyliczenia należności
za stoisko.
Wystawca:

Adres do korespondencji:
BARBARA HUP
31-436 Kraków
ul. Trębacza 33 lok. 2
Tel.601-487-643
e-mail: ksiazka_historyczna@barbara.biz.pl

Organizator:

