
                                   
 
 

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW EXPO PODCZAS IMPREZY 57. BIEG WESTERPLATTE 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Wystawców Expo (dalej „Wystawca”) 

organizowanego jako impreza towarzysząca 57. Biegu Westerplatte (dalej „Expo”). 

2. Organizatorem Expo jest Gdaoski Ośrodek Sportu, Gdaosk 80-221, ul. Traugutta 29 (dalej 

„Organizator”). 

3. Koordynator Expo – osoba wyznaczona ze strony Organizatora do kontaktu z Wystawcami  

w dniu 14.09.2019, 

4. Stoisko – powierzchnia wystawiennicza zapewniona przez Organizatora podczas Expo,  

o określonej przez wystawcę powierzchni, nie mniejszej niż 3 m x 2 m, bez wyposażenia (dalej 

„Stoisko”). 

 

II. Termin i miejsce Expo 

1. Expo odbędzie się w dniu 14 września 2019 roku na polanie przy Europejskim Centrum 

Solidarności. 

2. Program Expo: 

a. 14 września – 06:00 – 07:00 – montaż  

b. 14 września – 7:00 - 12:30 – godziny otwarcia EXPO dla zwiedzających 

c. 14 września – 12:30 – 15:00 – demontaż 

 

III. Zgłoszenie i warunki uczestnictwa dla Wystawców 

1. Zgłoszenie do uczestnictwa w Expo odbywa się poprzez wypełnienie internetowego 

formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie www.biegwesterplatte.pl. 

2. Zgłoszenie chęci uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją postanowieo niniejszego 

Regulaminu. 

3. Ostateczny termin zapisów do uczestnictwa w Expo upływa 06.09.2019 r., o godz. 15:00. 

4. Decyzję ws. przydziału Stoiska na terenie Expo Organizator przekaże Wystawcy drogą 

mailową, na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy, w terminie do 24 h od 

daty zgłoszenia. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Expo, jest uiszczenie opłaty za wynajem Stoiska, w terminie – 7 

dni od dnia wystawienia faktury VAT, wystawionej zgodnie z przesłanym Zgłoszeniem,  

na numer rachunku bankowego w niej wskazany. 

6. Organizator ma prawo do selektywnego wyboru zgłoszeo Wystawców i odmowy 

uczestnictwa bez podania przyczyn. 

7. Organizator nie udostępnia jakiegokolwiek wyposażenia.  

8. Organizator nie zapewnia dostępu do prądu. 

 

 

 

 



                                   
 

IV. Zasady wyboru Stoiska 

1. Wystawca dokonuje zamówienia mailowo, określając jego wielkośd. 

2. O lokalizacji Stoiska  decyduje kolejnośd zgłoszeo.   

3. Łączna powierzchnia Expo wynosi  50 m². 

4. Koszt uczestnictwa w Expo  ustalany jest indywidualnie na podstawie przelicznika:  

 1 m² – 100 zł netto. 

 

V. Zasady użytkowania Stoiska 

1. Prawo do reklamowania swojego Stoiska obowiązuje jedynie w jego granicach  

po wcześniejszym ustaleniu elementów ekspozycji z koordynatorem Expo.  

2. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialnośd za swoje Stoisko oraz wszelkie przedmioty 

znajdujące się na nim i w jego najbliższym otoczeniu. 

3. Organizator może nakazad Wystawcy usunięcie ze Stoiska lub jego otoczenia niebezpiecznych 

przedmiotów, czy też przedmiotów w jakikolwiek sposób zakłócające porządek publiczny  

czy naruszający dobra prawem chronione. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie przedmioty pozostawione na Stoisku 

oraz szkody w mieniu Wystawców spowodowane przez osoby trzecie. 

5. Wystawca nie jest uprawniony do podnajmowania lub oddawania do bezpłatnego lub 

płatnego użytkowania lub udostępniania w żaden inny sposób całości lub części 

wynajmowanego Stoiska. 

6. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania wymiarów swojego Stoiska i niewychodzenie 

poza jego granice. W przypadku niezastosowania się do powyższego Organizator ma prawo 

żądad opłaty za dodatkową przestrzeo w wysokości 300zł/netto/mkw. 

7. Montaż i demontaż ekspozycji na Stoisku dokonywany jest przez Wystawcę w jego własnym 

zakresie i na własny koszt. 

8. Wszelkie dodatkowe instalacje, uzgodnione uprzednio z Organizatorem, Wystawca wykonuje 

na Stoisku we własnym zakresie i na własny koszt. 

9. Montaż, demontaż ekspozycji oraz zatowarowanie Stoisk może się odbywad tylko  

w wyznaczonych przez Organizatora godzinach. 

 

 

VI. Przepisy porządkowe 

1. Wystawca winien niezwłocznie poinformowad Organizatora lub koordynatora Expo  

o zakłóceniach porządku na terenie Expo lub o innych niebezpiecznych sytuacjach, które 

mogą mied miejsce. 

2. Teren Expo będzie chroniony w czasie trwania Expo, montaży i demontaży. 

3. Podczas Expo, pod groźbą natychmiastowego wydalenia Wystawcy z jego winy bez 

możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za Stanowisko, obowiązuje zakaz rozdawania ulotek 

oraz innych gadżetów promocyjnych, nieustalonych uprzednio z Organizatorem. 

4. Wystawca ma obowiązek na swoim stoisku utrzymywad porządek w czasie trwania Expo,  

a po jego zakooczeniu Stanowisko posprzątad i wynieśd śmieci w miejsce wyznaczone przez 

Organizatora. 

5. Na Expo jest kategoryczny zakaz sprzedaży i promocji: 

- produktów tytoniowych (np. papierosów, cygar, tabaki, e-papierosów i innych) 



                                   
 

- militariów, broni etc. 

- akcesoriów erotycznych; 

- hazardu; 

- organizacji religijnych; 

- partii i grup politycznych; 

- środków dopingowych (Performance Enhancing Drugs – PED) zawartych na liście środków 

zakazanych Światowej Organizacji Antydopingowej; 

- innych, zgodnie z obowiązującym polskim prawem. 

6. Niezastosowanie się do zapisów ust. 5 będzie skutkowało karą usunięcia Stoiska z EXPO oraz 

zakaz wystawienia się w następnych latach. 

7. Wystawa zobowiązany jest przestrzegad poleceo Organizatora i koordynatora Expo  

w zakresie bezpieczeostwa osób i mienia. 

 

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, częściowego zamknięcia lub czasowego 

skrócenia terminu odbywania się Expo, wynikających z przyczyn niezależnych  

od Organizatora. W tym przypadku nie przysługuje zwrot lub zmniejszenie wniesionej 

uprzednio opłaty. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowieo niniejszego 

Regulaminu. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie uczestnictwa i niniejszym Regulaminie 

zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, o których będzie 

informował Wystawców drogą mailową. 

5. Rozstrzyganie wszelkich kwestii spornych nieuwzględnionych w Regulaminie należy  

do kompetencji Organizatora. 

6. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania Regulaminu, będą rozstrzygane przez 

właściwe polskie sądy powszechne. 

7. Formularz rezerwacji stoiska na Expo stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i jest jego 

integralna części 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   
 
 

Załącznik nr 1 Formularz rezerwacji stoiska na Expo 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REZERWACJI STOISKA NA EXPO 

REZERWACJA STOISKA O WYMIARACH: ………………(szerokośd i głębokośd powierzchni  

w metrach) 

Kwota do zapłaty: ....................(na podstawie przelicznika 1 m² – 100 zł netto) 

Gdański Ośrodek Sportu 

ul. Traugutta 29 

80-221 Gdaosk 

NIP 583-001-05-79 

REGON 000589228 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Nazwa firmy:  
 

Nazwa firmy powszechnie 
stosowana: 

 

Imię i Nazwisko osoby 
kontaktowej: 

 

Adres firmy: 
 

 

NIP 
 

 

Telefon kontaktowy:  
 

Adres E-Mail:  
 

Uwagi *  
 

 

 

 

 
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z „Regulaminem dla wystawców Expo podczas Imprezy 57. Bieg 

Westerplatte  i akceptu]ję go. 

 

…………………………………………….                                                              …………………………………….. 

Wystawca        (podpis, data)                                                                                               Organizator 


