
 

 

 

 

 

 

Regulamin Gliwickich Targów Edukacyjnych – Education Fair 2018 

1. Gliwicki Ośrodek Metodyczny, zwany dalej Organizatorem, we współpracy z Miastem 
Gliwice organizuje Gliwickie Targi Edukacyjne – Education Fair 2018. 

2. Targi Edukacyjne skierowane są do rodziców, dzieci i młodzieży, nauczycieli oraz 
instytucji i organizacji działających na rzecz oświaty. 

3. Targi odbędą się 26 kwietnia 2018 r. na terenie Hali Sportowej przy Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gliwicach, ul. Kozielska 1. 

4. Stoiska organizują szkoły ponadgimnazjalne. Targi są odwiedzane przez zorganizowane 
grupy uczniów oraz osoby prywatne. Odwiedzający mogą przebywać 
w hali wystawienniczej od 10.30 do 16.00. 

5. Za bezpieczeństwo dzieci odwiedzających Targi, a także za szkody przez nie poczynione 
odpowiadają opiekunowie. 

6. Zorganizowane grupy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów odwiedzają Targi 
według harmonogramu, który zostanie przesłany do szkół do 09 kwietnia 2018 r. 

7. Wystawcami podczas Targów Edukacyjnych mogą być: 
a. gliwickie publiczne szkoły ponadgimnazjalne, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Gliwice, 
b. gliwickie publiczne szkoły ponadgimnazjalne inne niż wymienione w pkt 7, lit.a 

- pod warunkiem wolnych miejsc wystawienniczych, 
c. gliwickie publiczne placówki oświatowe i kultury. 

8. Organizator zapewnia nieodpłatnie miejsce wystawiennicze i nie pobiera żadnych opłat 
za udział w Targach. 

9. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania materiałów promocyjnych ani 
dodatkowych kosztów ponoszonych przez wystawcę w związku z udziałem w Targach. 

10. Warunkiem uczestnictwa w Targach Wystawców jest przesłanie do dnia 26.03.2018 r. 
Zgłoszenia udziału w Targach Edukacyjnych. Zgłoszenie powinno być przesłane 
korespondencją SOD na adres Organizatora. 

11. Wystawiający zgłaszając swój udział w Targach, zobowiązuje się jednocześnie do 
promocji Targów, co najmniej poprzez:  

a. umieszczenie w szkole/placówce, w miejscu widocznym i dostępnym dla 
uczniów i rodziców plakatu, który zostanie dostarczony przez Organizatora, za  
pośrednictwem skrytek w ED UM, 

b. umieszczeniem na swojej stronie internetowej informacji, której treść zostanie 
przesłana na wskazany przez Wystawiającego w karcie zgłoszenia adres 



 

 

 

 

 

mailowy, 

c. przekazanie informacji o Targach uczniom, rodzicom i nauczycielom, w sposób 
zwyczajowo przyjęty w szkole/placówce, w tym podczas spotkań z rodzicami. 

12. Hala wystawiennicza jest przygotowywana w dniu Targów. 

13. Stoisko wystawiennicze powinno zostać przygotowane przez Wystawców w dniu 
Targów w godzinach od 9.00 do 10.00 w miejscu wskazanym przez Organizatora. 

14. Organizator zapewnia Wystawcom: 
a. powierzchnię wystawienniczą o wymiarach: co najmniej 3 (szerokość) x 2 

(głębokość) m dla wystawców wymienionych w pkt 7, lit. c;   
a w przypadku szkół 5 (szerokość) x 2 (głębokość) m, 

b. dostęp do gniazdka elektrycznego, 
c. stół szkolny dwuosobowy, 
d. dwa krzesła. 

15. Organizator nie zapewnia dostępu do Internetu. Wystawcy pragnący skorzystać 
z udostępnionych gniazdek elektrycznych we własnym zakresie przygotowują 
rozdzielacze i przedłużacze.  

16. Wystawiający przygotowuje materiały promocyjne w formie ustalonej przez siebie, 
z zastrzeżeniem: 

a. nie dopuszcza się prezentowania na stoisku materiałów w formacie 
dźwiękowym, 

b. nie dopuszcza się pokazów artystycznych uczniów,  
c. nie dopuszcza się prezentacji materiałów promocyjnych poza powierzchnią 

stoiska. 

17. Nie dopuszcza się zawieszania/rozklejania jakichkolwiek materiałów na ścianach lub 
oknach (jedynie na przywiezionych przez Wystawiających stendach, stojakach, rollup-
ach, stołach itp. w przestrzeni wskazanego stoiska). 

18. Podłoga hali wystawienniczej jest wykonana z tartanu i będzie pokryta folią budowlaną 
(twardą). Wystawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie powstałe z jego 
winy szkody, w tym uszkodzenia podłogi wynikające z wykorzystania do ekspozycji 
eksponatów lub mebli nieprzystosowanych do wykorzystywania na opisanej 
nawierzchni. W razie potrzeby Wystawiający winien we własnym zakresie zabezpieczyć 
podłoże dodatkowo. 

19. Wszelkie dodatkowe aktywności dozwolone są wyłącznie w przestrzeni stoiska. 

20. Wystawiający, który angażuje do promocji uczniów, odpowiada za ich bezpieczeństwo 
podczas Targów, a także w drodze do i z miejsca Targów. 

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na stoiskach 
wystawienniczych przez Wystawców. 



 

 

 

 

 

22. Wystawcy wyrażają zgodę na rejestrację i przetwarzanie ich danych osobowych 
w celach przygotowania imprezy, w zakresie do tego niezbędnym. 

23. Hala Targów w godzinach od 10.30 do 16.00 jest miejscem publicznie dostępnym. 
Organizator informuje, że dopuszcza wykonywanie zdjęć i filmów, z zachowaniem 
ograniczeń wynikających z art. 81 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. „o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych”. 

24. Wystawcy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Targów Edukacyjnych. 

25. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.  

 

 

 

 


