
Regulamin Świętokrzyskich Targów Terrarystycznych 

Temat targów:                                                                                                                     

Zwierzęta egzotyczne: płazy, gady, owady, pajęczaki, skorupiaki, mięczaki.                                       

Rośliny egzotyczne: rośliny tropikalne, subtropikalne, rośliny owadożerne.                                                             

Sprzęt terrarystyczny: terraria, wystrój i wyposażenie terrarium w pełnym asortymencie, gadżety 

terrarystyczne.                                                                                                                  

Termin:  12-13 kwietnia 2019 rok, w dniu 12-04-2019 targi przeznaczone dla szkolnych grup 

zorganizowanych oraz ogólnodostępne, w dniu 13-04-2019 targi ogólnodostępne.                          

Miejsce: Centrum Kongresowe Targi Kielce, ulica Zakładowa 1, hala na parterze (ok. 800 m2) , 

dokładne mapki dojazdowe zostaną udostępnione wystawcom elektronicznie w drugiej połowie marca.              

Godziny otwarcia:                                                                                                                        

12-04-2019  hala zostanie udostępniona wystawcom od godziny 6:00, gotowość stanowisk na godzinę 

8:50, Targi czynne w godzinach 9:00 do 17:00. O godzinie 17:30 hala zostanie zamknięta i przekazana 

ochronie do nadzoru. 13-04-2019 hala zostanie udostępniona wystawcom o godzinie 8:00 lub 8:30, 

Targi czynne w godzinach 9:00 do 17:00.                                                                                             

Rezerwacja: Rezerwacji dokonujemy tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail : 

biuro@planetaziemia.com.  Ilość miejsc ograniczona, decyduje pierwszeństwo rezerwacji.                

Nie przyjmujemy rezerwacji tylko na jeden dzień.                                                                         

Organizator: Fundacja Naukowa Twórcze Myślenie, 25-640 Kielce, ul. Mariana Raciborskiego 16/52, 

KRS 0000600020, NIP 9591969469, Regon 363718785, Raiffeisen Bank 64 1750 0012 0000 0000 

3888 0844, przy współpracy z Park Technologiczny w Kielcach – Energetyczne Centrum Nauki, 25-663 

Kielce, ul. Karola Olszewskiego 6.  

1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia stanowiska, odpowiadającemu zamówieniu.  

2.  Organizator zapewnia stoły ekspozycyjne do obciążenia nie przekraczającego 120kg/stół.  

3. Organizator zapewnia bezpłatnie dostęp do energii elektrycznej 230V do każdego stanowiska.  

4. Wynajmujący zobowiązuje się do zachowania czystości stanowiska wystawowego.  

5. Wynajmujący zobowiązuje się do dbania o wynajęte, na potrzeby wystawy, sprzęty i oddanie 

ich w stanie nie naruszonym.  

6. Stoisko (stoły) powinny być zabezpieczone suknem lub innym materiałem, który jednocześnie 

zasłania zaplecze od frontu.   

7. Wymagane jest oznaczenie stoiska widoczną nazwą/logiem firmowym. Organizator oznacza 

stoły dla wiadomości wystawców i oznaczenia te również są respektowane.  

8. Wynajmujący ma prawo wykorzystać jako przestrzeń reklamową swoje stoły, ekspozytury, 

regały itp. Natomiast wszelkie roll-upy, banery wywieszone poza stołem muszę być wcześniej 

zgłoszone i uzgodnione (chodzi o to aby nie stanowiły przeszkody dla sąsiednich stoisk 

wystawowych)  

9. Na terenie Targów obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu 

oraz stosowania innych środków odurzających (osoby nietrzeźwe będą wypraszane z terenu 

imprezy).  

10. Na jedno wynajęte stanowisko handlowe/wystawowe przysługuje standardowo wejście 2 

osobom do obsługi stoiska. Przy większych zamówieniach prosimy o kontakt w celu ustalenia 

warunków. 

11. Wynajmującym mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie. Niepełnoletni mogą przebywać 

wyłącznie z dorosłym wystawcą, pod jego opieką.  

12. Jedno stanowisko handlowe/wystawowe (stół) ma wymiary 180 x 80 cm . Koszt stanowiska to 

40,00 PLN brutto za dwa dni targowe. W cenie tej zawiera się wynajęcie stołu, doprowadzenie 

prądu, oraz jego wykorzystanie.  

13. W trosce o bezpieczeństwo towarów oraz zwierząt, za linią stołów mogą przebywać wyłącznie 

osoby wcześniej zarejestrowane jako wystawcy.  
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14. W związku z art. 10a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt prywatni wystawcy mają całkowity 

zakaz sprzedaży zwierząt kręgowych na terenie targów ! Można jedynie zaprezentować swoje 

zwierzęta (kręgowce), wymienić się doświadczeniami, informacjami, kontaktami, lecz cała 

operacja sprzedaży jest surowo zakazana. 

15. U wystawców nie może być 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://eurlex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32016R1141&from=PL  

16. Zakazuje się wystawiania i prezentowania zwierząt transgenicznych.  

17. Wystawca wystawiający zwierzęta wymagające osobnego dokumentu (np. CITES) ma 

obowiązek posiadania dokumentów do wglądu organizatora oraz wszelkich osób 

posiadających uprawnienia do kontroli.  

18. Wystawcy zobowiązują się do utrzymania stoisk w godzinach trwania imprezy.  

19. Wszelkie rozliczenia odbywają się przelewem na konto bankowe organizatora i potwierdzane 

są fakturą VAT w terminie do 7 dni od daty wpłaty na konto. Wpłata jest jednoznaczna z 

potwierdzeniem udziału w imprezie. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie anuluje rezerwację 

miejsca.  

20. Organizator ma prawo odmówić udziału, zgłoszonego wystawcy jeśli stwierdzi: nieuczciwe lub 

niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego działania wystawcy; niestosowanie 

się do postanowień niniejszego regulaminu; 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; inne 

działania ze strony wystawcy, godzące w dobre imię imprezy.  

21. Uczestnictwo w imprezie równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu. 

22.  Z rezerwacji bez konsekwencji można się wycofać do 2 tygodni przed planowanymi targami. 

23.  Przesłanie zgłoszenia oraz uczestnictwo w imprezie równoznaczne jest z akceptacją 

niniejszego regulaminu.  

24. Kontakt do organizatorów: Piotr Sołkiewicz  tel. 515 918 410 e-mail: 

biuro@planetaziemia.com.  
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