Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2022
Prezesa Zarządu
Centrum Giełdowe Balicka sp. z o.o.
z dnia 8 listopada 2022 r.

Regulamin
„Targ na Balickiej”
przy Centrum Giełdowe Balicka sp. z o.o.
ul. Balickiej 56 w Krakowie

1.

2.
3.
4.
5.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) dotyczy wszystkich Wystawców „Targ na Balickiej”
organizowanego przez Centrum Giełdowe Balicka sp. z o.o. przy ul. Balickiej 56 w Krakowie (dalej:
CGB).
Miejsce: ul. Balicka 56, Kraków (teren Giełdy kwiatowej)
Czas: 19 listopada, 3 i 17 grudnia 2022 r., w godzinach 9.00 – 13.00.
Przesłanie podpisanej kart zgłoszenia (załącznik) jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonu 12 635 46 86 lub 883 611 114.
§2
ZASADY UCZESTNICTWA
Zgłoszenia Wystawców do udziału w „Targ na Balickiej” prowadzi CGB.
Kartę należy dostarczyć do Sekretariatu CGB od poniedziałku do piątku w godzinach między 7.00,
a 14.00 lub przesłać mailowo na adres joanna.dzik.pacek@balicka.pl dla targu w dniu:
a) 19 listopada w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2022 r.,
b) 3 grudnia w nieprzekraczalnym terminie do 23.11.2022 r.,
c) 17 grudnia w nieprzekraczalnym terminie do 2.12.2022 r.,
Ilość miejsc jest ograniczona. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jako Wystawcy jest
pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia przez Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
Odmowa przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane drogą elektroniczną na adres mailowy, z którego
zgłoszenie wpłynęło, w terminie co najmniej na 3 dni przed terminem wydarzenia.
Wystawca w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w targu ma obowiązek poinformowania
o tym CGB.

§3
STOISKA WYSTAWIENNICZE
1. CGB przekazuje Wystawom na czas trwania targu wyznaczoną powierzchnię oraz określa
lokalizację stoiska.
2. Wystawca jest zobowiązany do zorganizowania stoiska we własnym zakresie (tj. krzesło, materiały
reklamowe).
3. Ustawienie ekspozycji na stanowiskach odbywa się od godz. 8.45 do godz. 9.15.
4. Demontaż stoiska następuje po zakończeniu targu.
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§4
OBOWIĄZKI I PRAWA WYSTAWCÓW
Wystawca jest zobowiązany do wyznaczenia minimum 1 osoby reprezentującej go na stoisku
w godzinach odbywania się targu.
Wystawca odpowiada za jakość sprzedawanych przez siebie towarów.
Wystawca ma obowiązek umieszczenia tabliczki w informacją o prowadzonej działalności (dane
dot. np. sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego).
Wystawca będący rolnikiem nie mający zarejestrowanej sprzedaży bezpośredniej lub rolniczego
handlu detalicznego, zobowiązany jest posiadać przy sobie nakaz płatniczy podatku rolnego.
§5
PROMOCJA
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CGB zapewnia promocję targu.
Wystawca biorąc udział w targu jednoznacznie wyraża zgodę na nieodpłatne
i nieograniczone czasowo upublicznieniu wizerunku na zdjęciach, filmach, nagraniach, oraz
stronach internetowych i mediach społecznościowych służących promowaniu targu oraz
promocji.

§6
BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Każda osoba przebywająca na terenie targowiska CGB zobowiązane są do:
a) przestrzegania regulaminu obowiązującego na terenie CGB,
b) przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
c) przestrzegania przepisów w sprawie wymagań sanitarnych w handlu artykułami spożywczymi,
d) przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska,
e) przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
2. CGB nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty pozostawione na stoiskach oraz za
szkody lub ubytki w mieniu Wystawców, spowodowane przez osoby trzecie albo wyłącznie w winy
poszkodowanego.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
CGB zastrzega sobie do odwołania, skrócenia albo przełożenia terminu targu oraz prawo ostatecznej
interpretacji Regulaminu.
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