
 

Regulamin dla wystawców ZooEgzotyka  
Adres eventu: „.OSiR Siennicka”; ul Siennicka 40 w Warszawie 
Terminy eventu: 6 września 2020r.; 18 października 2020r.; 6 grudnia 2020r. 
Godziny otwarcia dla odwiedzających: 10:00 – 16:00 
Godziny otwarcia dla wystawców: Niedziela 7:00-19:00 
Godziny dla wystawców do przygotowania stoisk: sobota (dzień przed eventem) : 19:00-22:00 ; niedziela (w dniu eventu): 6:00-10:00 

 Organizatorem eventu ZooEgzotyka jest  firma ABYSS Rafał Kozera; Plonowa 24T/2 ; 05-500 Nowa Wola; NIP: 521-222-72-48 

 Zgłoszenia do udziału przyjmowane są za pomocą formularza na stronie www.zooegzotyka.pl/rejestracja-wystawcow/ 

 Wypełnienie formularza zgłoszenia nie jest równoznaczne z rezerwacją miejsca. Jedynie potwierdzenie miejsca przez Organizatora, 
 zaksięgowanie opłaty i finalna publikacja na liście wystawców danego eventu jest potwierdzeniem udziału w konkretnej imprezie. 

 O układzie i przydziale poszczególnych stoisk dla Wystawców decyduje Organizator. 

 Organizator zapewnia stoły ekspozycyjne o wymiarach 180/75 cm,  do obciążenia nie przekraczającego 120kg/stół. 

 Wynajmujący zobowiązuje się do dbania o wynajęte, na potrzeby wystawy, sprzęty i oddanie ich w stanie nie naruszonym oraz zobowiązuje 
się do zachowania czystości stanowiska wystawowego.  

 Stoisko (stoły) powinny być zabezpieczone suknem, które jednocześnie zasłania zaplecze od frontu. 

 Wymagane jest oznaczenie stoiska widoczną nazwą/logiem firmowym. Organizator oznacza stoły dla wiadomości wystawców i oznaczenia te 
również są respektowane. 

 Wynajmujący ma prawo wykorzystać jako przestrzeń reklamową swoje stoły, ekspozytory, regały itp.  

 O sposobie wystawienia zwierząt mówi załącznik do regulaminu „Zasady ekspozycji zwierząt”, które otrzymuje każdy z wystawców. 

 Na terenie Targów obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz stosowania  innych środków odurzających  
(osoby nietrzeźwe będą wypraszane z terenu imprezy). 

 Maksymalna ilość obsługi na danym stoisku: 1-2 stoły - max 2 osoby obsługi ; 3-4 stoły - max 3 osoby obsługi ; 5-6 stołów - max 4 osoby 
obsługi ; 7-10 stołów - max 5 osób obsługi ; 11-18 stołów - max 6 osób obsługi 

 Wynajmującym mogą być jedynie osoby pełnoletnie. Niepełnoletni mogą przebywać wyłącznie z dorosłym wystawcą. 

 Jedno stanowisko ekspozycyjne ma wymiary 180 cm x 160 cm, przy czym 180 cm x 75 cm to wymiar stołu ekspozycyjnego, a resztę stanowi 
powierzchnia zaplecza.  Jedno stanowisko to minimalna ilość do wynajmu na event. 

 Koszt stanowiska 180/75 cm to 70 zł netto za miejsce na hali głównej lub holu lub 60 zł netto za miejsce na piętrze . W cenie tej zawiera się: 
wynajęcie stołu, doprowadzenie prądu oraz jego wykorzystanie, ilość krzeseł zgodnie ze zgłoszeniem, dostęp do prądu (co 5 m), dostęp do 
wody, strefa wystawcy. 

 W trosce o bezpieczeństwo zwierząt oraz towarów, za linia stołów mogą przebywać wyłącznie  osoby wcześniej zarejestrowane jako 
wystawcy. 

 W związku z art. 10a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt prywatni wystawcy mają całkowity zakaz sprzedaży zwierząt kręgowych na terenie 
targow! 

 Zakazane jest wystawianie i prezentowanie zwierząt: transgenicznych (np. Danio GloFish), gatunków, których obrót jest zakazany  lub są 
uznane za gatunki inwazyjne w krajach EU (Pełen wykaz gatunków uznanych za inwazyjne: ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI 
(UE) 2016/1141 z dnia 13 lipca 2016 r. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32016R1141&from=PL), 
gryzoni i królików, psów, kotów, innych nie zaakceptowanych przez organizatora. 

 Wystawca wystawiający zwierzęta wymagające osobnego dokumentu (np. CITES) ma obowiązek posiadania dokumentów do wglądu 
organizatora oraz wszelkich  osób posiadających uprawnienia do kontroli. (np. obecny na terenie Powiatowy Inspektor Weterynarii) 

 Organizator ma prawo odmówić udziału zgłoszonego wystawcy jeśli stwierdzi: nieuczciwe lub niezgodne z prawem lub zasadami 
współżycia społecznego działania wystawcy;; zły stan prezentowanych gatunków roślin lub zwierząt ; brak akceptacji przez wystawcę 
kultury organizacyjnej imprezy ; podejrzenie o nieuczciwe praktyki wobec klientów, innych wystawców lub samego organizatora ; brak 
kultury osobistej wymaganej na evencie ; inne działania ze strony wystawcy, godzące w dobre imię imprezy ; ekspozycję zwierząt 
niezgodną z zasadami ; negatywne opinie o wystawcy ; brak opłaty za stoisko w wymaganym terminie ; niestosowanie się do postanowień 
niniejszego regulaminu. 

 Wystawcy są zobowiązani do utrzymania stoisk w godzinach trwania imprezy dla odwiedzających. 

 Wszelkie rozliczenia odbywaj się przelewem na konto firmowe organizatora i potwierdzane są fakturą VAT w terminie do 14 dni przed datą 
eventu. Wpłata na podstawie faktury proforma jest jednoznaczna z potwierdzeniem udziału ze strony wystawcy. Brak wpłaty w 
wymaganym terminie oznacza automatyczną rezygnację wystawcy z rezerwacji miejsca. 

 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (imię i nazwisko, adres e‐mail, numer telefonu, adres zamieszkania) przez 
firmę ABYSS Rafał Kozera. 

 Administratorem danych osobowych jest ABYSS Rafał Kozera. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji eventu. 

 Wystawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla udziału w evencie ZooEgzotyka 

 Uczestnictwo w imprezie równoznaczne jest z pełną akceptacją niniejszego regulaminu. 

……………………………………………………………………………………    
                

                                                                                                                                                                            Podpis wystawcy      
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