Warunki uczestnictwa
I . Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Targów Pracy Offerty 2019 jest Porozumienie Bydgoskich Biur
Karier.
2. Targi odbędą się w dnia 21.11.2019 r. w godzinach 11.00-16.00 w HSW Łuczniczka
przy ulicy Toruńskiej 59 w Bydgoszczy.
3. Targi i wydarzenia towarzyszące będą filmowane i fotografowane przez Organizatora.
Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
wizerunku Uczestnika w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących
Targów.
4. Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby Targów jest
Organizator. Każdej osobie zgłaszającej się do udziału w Targach przysługuje prawo
do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, prawo do ustalenia administratora
danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, żądania uzupełnienia, uaktualnienia,
sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich
przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,
nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do
realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przetwarzanie danych osobowych
Uczestników odbywa się zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
5. Wystawcą na Targach Pracy Offerty 2019 nie może być instytucja świadcząca usługi
szkoleniowe i edukacyjne.
II. Realizacja Zlecenia

1. Wypełnienie na stronie internetowej www.offerty.byd.pl formularza zgłoszeniowego
jest równoznaczne ze zobowiązaniem się firmy do udziału w Targach Pracy Offerty
2019, w dniu 21 listopada 2019 r. oraz do dokonania wpłaty za uczestnictwo w
targach do dnia 15 listopada 2019.
2. Organizator podejmuje się organizacji stoiska po otrzymaniu wypełnionego
formularza zgłoszeniowego.
3. Organizator potwierdza przyjęcie zgłoszenia w formie mailowej na adres kontaktowy
podany w formularzu zgłoszeniowym.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania
przyczyny.
5. Termin rejestracji na stronie internetowej upływa w dniu 31 października 2019 lub
po zarezerwowaniu wszystkich miejsc.
6. Formularz zgłoszeniowy ma charakter umowy zawartej między Organizatorem a
Wystawcą. Wypełniając na stronie formularz zgłoszeniowy, Wystawca oraz jego
personel zobowiązują się do przestrzegania niniejszych Warunków Uczestnictwa.
7. Wystawca wybiera lokalizacje stoiska zgodnie z dostępnością miejsc.
8. Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w rozmieszczenie stoisk.
Plan sytuacyjny znajduje się na stronie www.offerty.byd.pl Organizator zastrzega
sobie prawo do zarezerwowania stoisk dla Sponsorów i Partnerów.
9. Rezygnacja Wystawcy z udziału w targach może nastąpić maksymalnie do 14 dni
przed datą targów. Wymaga formy pisemnej.
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10. Liczba Wystawców jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.
11. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić za porozumieniem stron i wymagają formy
pisemnej.
III. Warunki Finansowe
1. Uczestnictwo w Targach Pracy Offerty 2019 jest płatne zgodnie z cennikiem podanym
w Formularzu Zgłoszeniowym.
2. W ramach wniesionej opłaty Organizator zapewnia:
- stoisko wystawowe o wymiarach 2mx3m z możliwością aranżacji według własnego
uznania. Stoisko wyposażone jest w ladą prostą i 2 krzesła;
- dostęp do energii elektrycznej;
- promocję firmy na stronie targów pracy www.offerty.byd.pl;
- dwa obiady.
3. Istnieje możliwość dokupienia nadruku logotypu lub/i nazwy firmy na ścianie stoiska.
Koszt nadruku podany jest w Formularzu Zgłoszeniowym.
4. Wystawca ma możliwość dokupienia dodatkowego ciepłego posiłku co deklaruje w
formularzu zgłoszeniowym.
5. Wystawca dokonuje wpłaty na konto Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, ul.
Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz 52 1090 1072 0000 0001 1991 0487 - tytułem Targi
Pracy
6. W przypadku nie dokonania wpłaty do dnia 15.11.2019 Organizator ma prawo
odstąpienia od realizacji zamówienia.
7. Rezygnacja z udziału w targach po wyznaczonym terminie powoduje uznanie przez
Wystawcę, że nie jest on uprawniony do żądania zwrotu wpłaconej kwoty, gdyż
Organizator wskutek przyjęcia zgłoszenia udziału w targach poniósł koszty i ma
prawo domagać się zapłaty wszelkich kwot, wynikających z zawartej umowy.
8. Opłata za udział w Targach nie dotyczy publicznych służb zatrudnienia w rozumieniu
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (j.t. Dz.U. 2015 poz. 149, z późn. zm.), Fundacji oraz Instytucji non-profit.
9. Opłata dla Partnerów i Patronów Targów rozpatrywana jest indywidualnie.
10. Warunki współpracy ze Sponsorem Strategicznym i Sponsorami określone są w
ofercie sponsorskiej.

IV. Sprawy Porządkowe
1. Wystawca zobowiązany jest udostępnić stoisko dla zwiedzających w dniu 21.11.2019
w godz. 11.00-16.00. Niestawienie się na targi lub opóźnienie wystawienia stoiska bez
usprawiedliwionej przyczyny, jak również opuszczenie stoiska oraz demontaż
elementów wystawienniczych przed zamknięciem Targów Pracy Oferty bez zgody
Organizatora skutkuje nałożeniem na Wystawcę kary umownej w wysokości 700 zł
netto. Ze względów bezpieczeństwa niedozwolone jest demontowanie stoiska, przed
oficjalnym terminem zamknięcia Targów.
2. W godzinach otwarcia Targów stoiska powinny być dostępne dla zwiedzających.
3. Wystawca ma prawo do prowadzenia prezentacji Firmy i reklamy wyłącznie na swoim
stanowisku. Jakiekolwiek działania wykraczające poza ramy stoiska muszą zostać
uzgodnione i zaakceptowane przez Organizatora.
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4. Materiały wystawiennicze nie powinny blokować ciągów komunikacyjnych, wyjść
ewakuacyjnych i urządzeń przeciwpożarowych.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubytek, uszkodzenie lub zniszczenie
eksponatów przed, podczas i po imprezie targowej, niezależnie od okoliczności.
6. Wystawca zobowiązuje się do ubezpieczenia eksponatów na własny koszt.
7. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscu
imprezy.
8. Wystawcy, w godzinach 8:00-10:30 powinni zgłosić się do punktu informacyjnego w
celu odbioru identyfikatorów i odebrania przydzielonego stoiska.
9. Możliwość zagospodarowania stoiska następuje w dniu imprezy od godziny 8.00 do
10.30.
10. Zdanie stoisk przez Wystawców następuje w dniu imprezy między godziną 16.00 a
17.00.
V. Warunki Techniczne
1. Każdemu Wystawcy organizatorzy zapewniają stoisko zbudowane z dwóch ścian o
wymiarach 2m na 3 metry i wysokości 2,5 metra wyposażone w ladę informacyjna
prostą (szer. 1m, wys. 1m, gł. 0,5m) i 2 krzesła (zapotrzebowanie na większą ilość
krzeseł należy zgłaszać Organizatorowi najpóźniej do dnia 15 listopada 2019).
2. Stoisko posiada dostęp do energii elektrycznej (jedno gniazdo). Wystawca
zobowiązany jest do zabrania na targi własnych przedłużaczy i rozgałęźników.
3. Wystawca ma możliwość wykupienia nadruku logotypu lub/i nazwy firmy na ściance
stoiska, co deklaruje w formularzu zgłoszeniowym.
4. W godzinach 10.00-16.00 Organizator zapewnia wodę, kawę i herbatę.
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