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REGULAMIN  

I JELENIOGÓRSKICH TARGÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  

14 czerwca 2014 r., Jelenia Góra  

 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników (zw. dalej Uczestnikami) 

 I Jeleniogórskich Targów Organizacji Pozarządowych (zw. dalej Targami) oraz organizacje 

pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, osoby które zgłosiły swój udział w konferencji 

trójsektorowej i organizatorów stoiska (zw. dalej Wystawcami). 

2. Targi realizowane są w ramach projektu „Modelowa współpraca administracji publicznej 

 i organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Fundację 

„Jagniątków” (zw. dalej Organizatorem) z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Górnej 10-11 

 w partnerstwie z Urzędem Miasta Jelenia Góra i Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych. 

3. Udział w Targach jest bezpłatny. 

4. Celem Targów jest: 

a) promowanie działań organizacji pozarządowych; 

b) dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami w obszarze działalności organizacji 

pozarządowych; 

c) promocja i budowanie współpracy między administracją publiczną i organizacjami 

pozarządowymi. 

5. Warunki uczestnictwa Wystawców w Targach określają łącznie niniejszy Regulamin oraz Formularz 

Zgłoszeniowy. 
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II. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

1.  Miejsce i data Targów: Plac Ratuszowy w Jeleniej Górze w obrębie oznaczonym przez Organizatora, 

14.06.2014 (sobota) w godzinach 10.00-16.00. Teren targowy zostanie udostępniony dla 

Wystawców od dnia 14.06.2014 od godz. 8.30 do 17.00.  

2. Godziny otwarcia i program: 

Plac Ratuszowy 

 8.30 – 9.45 – przyjazdy Wystawców i przygotowanie stoisk  

 10.00 – uroczyste otwarcie z udziałem zaproszonych gości  

 10.15 – 16.00 – prezentacje targowe i imprezy towarzyszące  

 16.00 – 17.00 – demontaż stoisk. 

Książnica Karkonoska – sala konferencyjna 309 

 12.00 – 13.00 – Konferencja Trójsektorowa, panel „Wolontariat a biznes – współpraca firm 

z organizacjami pozarządowymi, wolontariat pracowniczy” 

 13.00 – 14.00 - Konferencja Trójsektorowa, panel „Dobre przykłady współpracy samorządu 

z organizacjami pozarządowymi” 

 14.00 – 15.00 - Konferencja Trójsektorowa, panel „Okiem NGO – współpraca organizacji 

pozarządowych z biznesem i samorządem”. 

Przed każdym panelem dyskusyjnym zostanie wyświetlona prezentacja audiowizualna promująca 

każdego z wystawców. 

3. Wystawcy zobowiązują się do przygotowania stoiska w godz. 8.00 – 9.45 oraz jego prowadzenia  

w godzinach 10.00 – 16.00. 

4. Organizator zapewnia Wystawcy bezpłatnie 1 stoisko wystawiennicze o wymiarach 9 m2 (3m x 3m), 

1 stół oraz 1 krzesło, tabliczkę informacyjną z logiem, nazwą i adresem siedziby organizacji. 
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5. Wystawca może prezentować swoją organizację w wyznaczonym przez Organizatora miejscu. 

Wystawiane produkty i pokazy nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać bezpiecznego 

przemieszczania się osób zwiedzających. 

6. Wystawca zobowiązany jest do zachowania porządku na swoim stoisku oraz utrzymywania 

estetycznego wyglądu stoiska.  

7. Wystawca zobowiązany jest do usunięcia ekspozycji ze stoiska oraz przywrócenia zajmowanej 

powierzchni do pierwotnego stanu oraz usunięcia ze stoiska i terenu wokół odpadów z nimi 

związanych. 

8. Wystawca może uczestniczyć w konferencji trójsektorowej i wybranych panelach po uprzednim 

zgłoszeniu w formularzu zgłoszeniowym. 

 

III PRZEPISY PORZĄDKOWE 

 

1. Na terenie Targów obowiązują ogólnie stosowane przepisy BHP oraz przeciwpożarowe. 

2. Na terenie Targów obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów. 

3. Na terenie Targów zabronione jest zastawianie dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych, 

tarasowanie przejść i wyjść ewakuacyjnych. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu Uczestników, Wystawców 

Targów, spowodowane przez osoby trzecie albo powstałe z przyczyn leżących po stronie 

poszkodowanego w czasie montażu, demontażu stoiska i w czasie trwania Targów. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu Uczestników, Wystawców 

Targów, spowodowane siłą wyższą, np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem 

wodą. 
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6. Uczestnicy Targów, Wystawcy powinni we własnym zakresie zawrzeć umowy ubezpieczenia z tytułu 

OC oraz na własny koszt i ryzyko ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenie Targów 

(eksponaty, produkty, sprzęt i urządzenia na stoisku, mienie prywatne, pojazdy itp.). 

7. Organizator nie odpowiada za pojazdy pozostawione na terenie Targów. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na osobie lub mieniu podczas trwania 

Targów. 

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych prawo 

do odwołania, częściowego zamknięcia lub skrócenia terminu Targów. 

2. Uczestnik, Wystawca Targów powinien respektować obowiązujące przepisy prawa wspólnotowego 

Unii Europejskiej i przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Dla rozstrzygania ewentualnych sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu 

i Formularza Zgłoszeniowego. 

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od 1 maja 2014 r. 

 

 


