REGULAMIN
wydarzenia „CSR i ESG - od ludzi dla ludzi”
Definicje
CSR i ESG - od ludzi dla ludzi (Wydarzenie) – wydarzenie z zakresu społecznej odpowiedzialności
biznesu (CSR) oraz koncepcji zrównoważonego rozwoju (ESG).
Czas i miejsce Wydarzenia – wydarzenie odbędzie w dniu 30.11.2022 r. w Międzynarodowym Centrum
Targowo – Kongresowym EXPO Kraków (31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9) w godzinach 9.00-17.00 (lub
online).
Regulaminy zewnętrzne Expo Kraków – dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu,
dostępne na stronie www.csriesg.pl/dokumenty, dostarczone Organizatorowi przez właściciela
obiektu, w którym odbędzie się wydarzenie w formie stacjonarnej, tj. Targi w Krakowie sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie przy ul. Galicyjskiej 9, 31-586 Kraków tj.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plan poglądowy Międzynarodowego Centrum Targowo – Kongresowego Expo Kraków,
Regulamin korzystania z obiektów EXPO Kraków,
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,
Regulamin korzystania z płatnych miejsc parkingowych,
Przepisy techniczne, przeciwpożarowe i BHP dla Wykonawców zabudowy,
Regulamin Podłączeń Internetowych,
Plan poglądowy Międzynarodowego Centrum Targowo – Kongresowego Expo Kraków – drogi
ewakuacyjne.

Organizator – Fundacja Pro NGO z siedzibą w Krakowie przy ul. T. Chałubińskiego 18, KRS: 0000846484,
NIP: 6793200954.
Zamawiający / Wystawca
Zamówienia.

– osoba fizyczna lub prawna składająca u Organizatora formularz

Formularz zamówienia – formularz dostępny na https://csriesg.pl/ poprzez który Zamawiający
przystępuje do wydarzenia wraz z obowiązkiem zapłaty na rzecz Organizatora ceny wynikającej z
zamówienia w zamian za uczestnictwo w Wydarzeniu.
Stoisko - przestrzeń wynajęta Wystawcy w dniu Wydarzenia.

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki (prawa i obowiązki) uczestnictwa w Wydarzeniu poprzez określenie
zasad zachowania Wystawcy podczas wydarzenia i korzystania przez niego z terenu, na którym
przeprowadzane są Targi branżowe, a także urządzeń znajdujących się na nim. Regulamin określa
prawa i obowiązki Wystawcy w związku z dokonanym przez niego zgłoszeniem.
2. Wystawca przystępujący do Wydarzenia zobligowany jest do zapoznania się z treścią niniejszego
Regulaminu oraz jego akceptacją.

3. Wystawca jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminami zewnętrznymi oraz ich akceptacją.
Wystawca zobowiązuje się własnym ryzykiem i na własny koszt przestrzegać tychże Regulaminów,
tak przed realizacją (np. w przypadku wykonania zabudowy stoiska wydarzenia) jak i trakcie jego
trwania.
4. Czas i miejsce wydarzenia mogą ulec zmianie najpóźniej na 14. dni przed realizacją Wydarzenia,
o czym Organizator poinformuje każdego Wystawcę elektronicznie niezwłocznie w terminie 2 dni
od zmiany.
5. Wystawca w dniu wydarzenia otrzyma opaskę / identyfikator (tzw. wejściówkę) uprawniającą go
wzięcia udziału w Wydarzeniu (ilość i tożsamość osób biorących udział w Wydarzeniu musi zostać
wcześniej potwierdzona z Organizatorem). Wystawca zobowiązany jest do posiadania opaski /
identyfikatora przez cały czas trwania Wydarzenia. Wystawca może być poproszony przez
Organizatora lub osoby przez niego wskazane do okazania wejściówki, włącznie z okazaniem
dowodu tożsamości. Brak dokumentu tożsamości lub wejściówki stanowi podstawę do usunięcia
Wystawcy z Wydarzenia.

§ 2. Organizacja stoiska / tekst informacyjny / logo / reklama
1. Organizator udostępni Wystawcy w dniu 29.11.2022 w godzinach 10:00 – 20:00 oraz w dniu
30.11.2022 w godzinach: 6:00 – 19:00 powierzchnie wystawową.
2. Wystawca jest zobligowany do wcześniejszego przesłania Organizatorowi na adres mailowy:
a) potwierdzenia wyboru miejsca stoiska w terminie 7 dni od dnia podpisania formularza
zamówienia,
b) karty wystawcy w terminie do 30.10.2022 r.
c) opisu przedmiotu działalności Wystawcy (obowiązuje limit 500 znaków / w tym linki)
w terminie 7 dni od dnia podpisania formularza zamówienia
d) logotypu i linku do strony internetowej Wystawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania
formularza zamówienia.
3. Wskazane materiały tj. (opis, logotyp oraz linki) Wystawcy będą wykorzystane do publikacji na
stronie Organizatora oraz w wybranych materiałach informacyjnych dotyczących Wydarzenia, na
co Wystawca wyraża zgodę.
4. Po dotarciu na miejsce Wydarzenia Wystawca ma obowiązek zgłosić się do Organizatora w celu
wskazania mu miejsca na rozstawienie Stoiska oraz wydania identyfikatorów.
5. Wystawca zobowiązuje się do rozstawienia Stoiska w miejscu wyznaczonym przez Organizatora
oraz niezmieniania tego miejsca bez porozumienia z Organizatorem.

6. Wystawca zobowiązuje się przygotować swoje Stoisko, oraz być w gotowości do przyjęcia
odwiedzających w godzinach od 9.00 do godziny 17.00. Czas na demontaż Stoiska Wystawca ma
w godzinach 17.00-19.00 W przypadku pozostawienia Stoiska, sprzętu, śmieci lub innych
elementów na stosiku po godzinie 19.00, Organizator ma prawo obciążyć Wystawcę kosztami ich
transportu lub utylizacji.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty pozostawione na stoisku
i terenie wydarzenia bez opieki Wystawcy.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialność za treść i jakość nadesłanych przez Wystawcę
materiałów.
9. Wystawca zobowiązany jest dbać o prządek i czystość stoiska. Ponadto zobowiązany przestrzegać
bezpieczeństwa osób korzystających ze stoiska wraz z zapewnieniem bezpiecznego korzystania
z urządzeń na nim się znajdujących.
10. Wszelkie plansze reklamowe Wystawcy; banery, plakaty, ogłoszenia itp. mogą być umieszczane i
wywieszane wyłącznie w miejscach (oraz w ilościach i wymiarach) i w sposób uprzednio
uzgodniony z Organizatorem. W przypadku umieszczenia tych elementów bez uzgodnienia,
Wystawca zostanie obciążony kosztami demontażu i usunięcia ewentualnych uszkodzeń. Ze
względów bezpieczeństwa niedopuszczalne jest używanie

na terenie Targów balonów

wypełnionych helem. Wystawca nie jest upoważniony do prowadzenia reklamy, oferowania
swoich towarów lub usług, prowadzenia działalności rekrutacyjnej, itp. innej niż ta która została
ustalona i potwierdzona z Organizatorem. W przypadkach przekraczających umówiony z zakres
reklamy, Organizator uprawniony jest do naliczenia dwukrotności wysokości komercyjnej stawki,
którą mógłby on uzyskać za udzielnie Wystawcy takiej zgody.

§ 3. Płatność
1. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza zamówienia zostanie wystawiona faktura proforma w
wysokości zgodnej z wybranym pakietem. Wysłanie formularza stanowi akceptację oferty
i Regulaminu Organizatora. Wszystkie ceny podane w ofercie są cenami netto, do których
doliczony zostanie należny podatek VAT (23%).
2. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zakresu pakietów Wystawcy w dowolnym
momencie. Wprowadzenie modyfikacji zakresu pakietów nie uprawnia Wystawcy do jakichkolwiek
roszczeń czy też zwrotu opłaty (w całości ani w części).
3. Opłaty należy dokonać na podstawie faktury proforma przelewem na rachunek bankowy BNP
Paribas 50 1600 1462 1894 0271 8000 0001 (lub inny wskazany na fakturze)w terminie 14 dni od
dnia wystawienia faktury.

4. Po zaksięgowaniu wpłaty na rzecz Organizatora, wystawi on i prześle Wystawcy fakturę końcową
(zaliczkową) na wskazany w formularzu zamówienia adres email.
5. W przypadku rezygnacji Wystawcy z udziału w Wydarzeniu opłata nie podlega zwrotowi.
6. Wystawca ma 7 dni na odstąpienie od zamówienia. Termin na odstąpienie biegnie od dnia złożenia
formularza zgłoszeniowego. Odstąpienie należy przesłać drogą mailową na adres: info@csriesg.pl
7. W przypadku skutecznego odstąpienia Organizator zwróci Wykonawcy dokonaną wpłatę.
8. Po upływie terminu na odstąpienie od zamówienia, dokonane wpłaty nie podlegają zwrotowi.
Wykonawca nie ma w tym wypadku roszczenia do Organizatora o zapłatę, roszczenia o zwrot
świadczenia nienależnego, roszczenia o odszkodowanie, roszczenia o zwrot z tytułu utraconych
korzyści.
9. W dniu wydarzenia opłatę za parking / miejsca parkingowe pobiera bezpośrednio właściciel
obiektu tj. Targi w Krakowie sp. z o.o. Wysokość opłaty parkingowej wynosi 30 zł (brutto) / dzień /
pojazd.

§ 4. Sytuacja związana z COVID-19 / pandemia / zdalna organizacja wydarzenia
1. W przypadkach na które Organizator nie ma wpływu, a zawiązane z sytuacją pandemiczną COVID19 lub innymi wirusami, wprowadzonymi w tym zakresie na terytorium kraju restrykcjami,
obostrzeniami, zakazami, itp. oraz mając na uwadze odpowiedzialność za zdrowie i życie osób
biorących w wydarzeniu Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości organizacji Wydarzenia
online.
2. Organizator zastrzega sobie również w takiej sytuacji prawo do odwołania wydarzenia.
3. W takiej sytuacji Organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu wniesionej opłaty proporcjonalnie
do nakładów, które już zlecił bądź wykonał lub co do których zobowiązany jest dokonać zapłaty
wobec swoich kontrahentów, dostawców, osób trzecich.
4. W razie konieczności spełnienia dodatkowych obostrzeń sanitarnych / epidemiologicznych w dniu
wydarzenia w formie stacjonarnej, Organizator może nałożyć na Wystawcę dodatkowe
obostrzenia w postaci:
a) zdezynfekowania rąk przed każdorazowym wejściem na teren Wydarzenia;
b) zasłaniania ust i nosa maseczką przez cały czas uczestnictwa w Wydarzeniu;
c) bezdotykową kontrolę temperatury;
d) dezynfekcji stoiska wraz z obowiązkiem posiadania atestowanych środków ochrony (płynów
do dezynfekcji, rękawiczek, maseczek, itp.);
e) innych, rekomendowanych przez organy państwowe środków zapobiegawczych;
f)

złożenia pisemnego oświadczenia, że: według jego najlepszej wiedzy, on sam, ani żadna osoba
obsługująca jego Stoisko, w przeciągu 14 dni poprzedzających Wydarzenie nie miał kontaktu

z osobą u której stwierdzono zarażenie wirusem SARS-COV2, przebywała na kwarantannie lub
była poddana dozorowi epidemiologicznemu. Wystawca oświadcza ponadto iż w przeciągu 14
dni poprzedzających Targi nie wystąpiły u niego, ani u innych osób obsługujących jego Stoisko,
objawy zarażenia wirusem SARS-COV2 (duszności, podwyższona temperatura, zaburzenia
smaku i węchu), nie stwierdzono u niego zarażenia wymienionym wyżej wirusem oraz nie jest
aktualnie objęty kwarantanną lub/i dozorem epidemiologicznym.
5. Wystawca, lub inna osoba obsługująca jego Stoisko, u którego stwierdzono zarażenie wirusem
SARS-COV2 lub występują u niego objawy zarażenia zobowiązuje się do powstrzymania od wzięcia
udziału w Wydarzeniu w formie stacjonarnej.

§ 5. Inne Postanowienia
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez Uczestników
w obrębie stoisk.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty spowodowane w wyniku awarii,
usterki, nieprzewidzianego zdarzenia, na które nie miał wpływu, o których nie wiedział lub nie mógł
ich obiektywnie wcześniej przewidzieć. W takim przypadku Wystawca nie ma roszczenia o zwrot
dokonanej opłaty, roszczenia o zapłatę oraz roszczenia o zwrot utraconych korzyści.
3. Uczestnicy Wydarzenia (osoby biorące udział wydarzeniu po stronie Wystawcy), nie podlegają
ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy (Wystawca) może dokonać
takiego ubezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt.
4. Wystawca przyjmuje do wiadomości, że podczas Wydarzenia będą wykonywane fotografie oraz
będzie rejestrowany materiał wideo. Wystawca wyraża zgodę na publikacje w celach
promocyjnych fotografii i wideo, na których pojawi się jego wizerunek w formie elektronicznej
i poligraficznej.
5. Wystawca ponosi odpowiedzialność za naruszenia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów
zewnętrznych Expo Kraków spowodowane przez siebie i osoby trzecie, w szczególności za swoich
pracowników, zleceniobiorców, dostawców, klientów i gości Wydarzenia jak za własne.
6. W przypadku naruszenia Regulaminów zewnętrznych Targów EXPO Wystawca zobowiązuje się do
podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków zapewniających należytą ochronę Organizatora
przed roszczeniami osób trzecich (w tym Centrum Targowo – Kongresowym EXPO Kraków).
W szczególności Wystawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwolnienia Organizatora z udziału
we wszelkich ewentualnych postępowaniach związanych z roszczeniami lub orzeczeniami, a także
pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora, w tym do zwrotu, bądź zabezpieczenia
wszelkich kosztów, jakie ma zapłacić (lub może zapłacić) w związku z takimi roszczeniami.

7. Wystawca jest zobowiązany do terminowego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu
pod rygorem utraty uprawnień do organizacji stoiska w dniu wydarzenia. W takim przypadku
Wystawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot należności oraz nie przysługuje roszczenie o zwrot
utraconych korzyści.
8. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania lub rezygnacji z organizowania Wydarzenia
z przyczyn będących poza kontrolą (siła wyższa), bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia
Wystawcy rekompensaty. W takim przypadku (siła wyższa) Wystawca nie ma prawa roszczenia
o zwrot dokonanej opłaty oraz nie ma roszczenia o odszkodowanie i rekompensatę z tytułu
utraconych korzyści.
9. Organizator informuje, że w sytuacjach nietypowych bądź nieuwzględnionych w Regulaminie
zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą
Regulaminu.
10. Do interpretacji powyższego Regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.

Kraków, dnia 1.IX.2022 r.

