
REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW WYDARZENIA  

36. AKADEMICKIE TARGI PRACY moduł stacjonarny 

 

 
 

§ 1. Postanowienia Ogólne 

 

1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują Wystawców biorących udział  
w module stacjonarnym Akademickich Targach Pracy, zwanych dalej Wydarzeniem 
bądź Targami, organizowanych przez Fundację Manus z siedzibą przy ul. 
Grunwaldzkiej  1 we Wrocławiu, zwaną dalej Organizatorem. 

2. Wydarzenie odbywa się w budynku C-13 Politechniki Wrocławskiej o czasie 

określonym przez Organizatora, podanym do publicznej wiadomości za pomocą 

mediów społecznościowych, materiałów promocyjnych, takich jak plakaty oraz na 

stronie internetowej Wydarzenia: akademickietargipracy.pl. 

 
 

§ 2. Warunki uczestnictwa Wystawcy w Akademickich Targach Pracy 

 

1. Chęć uczestnictwa w Targach, Wystawca potwierdza poprzez złożenie zamówienia na 

stoisko (powierzchnię wystawienniczą oraz wyposażenie powierzchni wystawowej 

wskazane w ofercie targowej) poprzez formularz na stronie internetowej 

www.akademickietargipracy.pl. 

2. Przez uczestnictwo w Wydarzeniu rozumie się udział w Akademickich Targach Pracy 

oraz w akcjach towarzyszących, będących częścią Akademickich Targów Pracy, jak 

na przykład promocja Wystawcy w mediach społecznościowych i na stronie 

internetowej Wydarzenia: www.akademickietargipracy.pl. 

3. Zgłoszenia  uczestnictwa  należy  dokonać  do  dnia  określonego  jako  „termin 
zgłoszeń uczestnictwa”, który jest podany w „Ofercie Współpracy” stworzonej przez 
Organizatora Wydarzenia. Zgłoszenia uczestnictwa dokonane po tym terminie będą 
rozpatrywane w miarę dostępności powierzchni wystawienniczej. 

4. Rezerwacja  powierzchni  wystawienniczej,  będąca  elementem  zgłoszenia 
uczestnictwa w Targach, polega na wskazaniu numeru stoiska wybranego z oferty 
Akademickich Targów Pracy – mapy przedstawionej na stronie internetowej 
www.akademickietargipracy.pl. Rezerwacja trwa przez okres 7 dni, potwierdzeniem 

rezerwacji jest przesłanie podpisanego zamówienia lub podpisanie umowy.  
5. Wysokość opłaty za rezerwację powierzchni wystawienniczej oraz opłat za 

świadczenie dodatkowych usług są określone w ofercie. Szczegóły dotyczące zasad 

płatności są określone w zamówieniu lub umowie. 

6. Potwierdzenie uczestnictwa Wystawcy w Wydarzeniu następuje w momencie 

podpisania zamówienia lub umowy przez osoby decyzyjne (podpis/podpisy osób 

uprawnionych do zaciągania zobowiązań finansowych – widniejących w Krajowym 

Rejestrze Sądowych lub posiadających odpowiednie pełnomocnictwo) oznacza 

zatwierdzenie rezerwacji powierzchni wystawienniczej i rozpoczęcie działań 

przygotowujących do prawidłowego przebiegu uczestnictwa Wystawcy w Wydarzeniu.  

7. Prawidłowo podpisane zamówienie jest równoznaczne z podjęciem realizacji usługi 
przez Organizatora i zobowiązuje Wystawcę do uiszczenia opłaty za udział  
w Wydarzeniu.  
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8. Wszelkie chęci zmiany zamówienia powierzchni wystawienniczej, a także innych 
elementów związanych z uczestnictwem w Targach przez zamawiającego, który 
dokonał zgłoszenia, wymagają jego stosownych  działań – udzielenia pełnej informacji 
za  pośrednictwem poczty elektronicznej pod rygorem nieważności. 

9. Organizator Akademickich Targów Pracy zastrzegają sobie prawo zmiany pierwotnie 
przydzielonej powierzchni wystawienniczej, określonej w formularzu rejestracyjnym, w 
sytuacji, gdy nie mają możliwości udostępnienia Wystawcy wybranego przez niego 
stoiska, o czym  poinformują  zamawiającego drogą mailową na adres mailowy 
wskazany jako kontaktowy w formularzu rejestracyjnym. 

10. Dostarczenie Organizatorowi podpisanego zamówienia jest równoznaczne z 

akceptacją przez Wystawcę treści niniejszego Regulaminu. 

11. Przekazanie  powierzchni  wystawienniczej  w  użytkowanie  Wystawcy nastąpi 
pod warunkiem uregulowania wymaganych należności, wynikających z podpisanego 
zamówienia lub umowy. W przypadku ich nieuregulowania przed rozpoczęciem 
Targów, Organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo do nieudostępnienia 
powierzchni wystawienniczej do czasu ich zapłaty. 
 

 

§ 3. Obowiązki i prawa Organizatora 

 

1. Organizator zapewnia Wystawcy biorącemu udział w Wydarzeniu udostępnienie 

powierzchni wystawienniczej w miejscu, w którym odbywać się będą Akademickie 

Targi Pracy. 

2. Organizator wyznacza odpowiednie osoby, które będą pełnić rolę opiekunów stoisk 

oraz pomocy technicznej. 

3. Jeśli Organizator wyznaczy strefy ograniczonego wejścia, takie jak strefa techniczna, 

czy strefa dla obsługi, to wstęp tam przez osoby nieupoważnione jest zabroniony. 

4. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy 

Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów 

niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi. 

5. Przewiduje się możliwość wcześniejszego zakończenia Wydarzenia,  

jeśli Organizator lub inna upoważniona osoba uzna, że może być zagrożone zdrowie  

i życie Uczestników. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, częściowego  zamknięcia,  skrócenia  

albo  zmiany miejsca i/lub terminu Wydarzenia w szczególności w przypadku 

zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – Siły Wyższej (jakiegokolwiek 

zewnętrznego zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym lub przypadkowym, na które 

Organizator i Wystawca nie mają wpływu lub nie mogą mu zapobiec, co obejmuje 

między innymi klęski żywiołowe, stany nadzwyczajne, zamieszki, strajki, konflikty 

zbrojne) oraz  wprowadzenie obostrzenia wynikające z pandemii COVID, 

uniemożliwiających przeprowadzenie modułu stacjonarnego targów. W przypadku 

odwołania wydarzenia Wystawcom, którzy dokonali zgłoszenia uczestnictwa w 

Targach i dokonali opłaty, przysługuje prawo do uzyskania zwrotu 100% opłat 

związanych z udziałem w module stacjonarnym 35. Akademickich Targów Pracy.  

 

 

 

§ 4. Obowiązki i prawa Wystawcy 

 

1. W czasie trwania Targów Wystawca i osoby go reprezentujące obowiązani są do:  



a) Przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także Regulaminu dla Uczestników 

Wydarzenia „Akademickie Targi Pracy”. 

b) Przestrzegania Regulaminu Zasad Bezpieczeństwa podczas 36. Akademickich 

Targów Pracy – moduł stacjonarny. 

c) Stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkich 

regulaminów i wytycznych obowiązujących na Politechnice Wrocławskiej, w 

szczególności przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Osoby nieprzestrzegające 

niniejszych warunków ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione 

przez Organizatora, Politechnikę Wrocławską lub osoby trzecie. Wystawca 

zobowiązuje się zapewnić, że osoby go reprezentujące będą przestrzegały 

Regulaminu, a za ich działania odpowiada jak za działania własne. 

d) Polubownego rozstrzygania ewentualnych sporów zaistniałych podczas Targów. 

e) Noszenia identyfikatora otrzymanego od Organizatora, który upoważnia do 

korzystania z dodatkowych stref przeznaczonych dla Wystawców.  

2. Podczas Targów Wystawcy i osobom go reprezentującym nie wolno organizować akcji 

promocyjnych poza obrębem własnego Stoiska bez zgody Organizatora. 

Rozmieszczenie materiałów promocyjnych oraz wyposażenia Stoiska ogranicza się 

tylko i wyłącznie do wyznaczonej powierzchni wystawienniczej. 

3. Wystawcy przysługuje prawo do bezkosztowego odstąpienia od udziału w 

Akademickich Targach Pracy w terminie do 30 dni przed organizowanym 

Wydarzeniem, poprzez przekazanie Organizatorowi informacji o rezygnacji w formie 

elektronicznej. W terminie do 14 dni przed Wydarzeniem rezygnacja z uczestnictwa 

wiąże się z pokryciem opłaty rejestracyjnej wynoszącej 30% kwoty pierwotnego 

zamówienia ze względu na podjęte przez Organizatora działania przygotowujące do 

Wydarzenia. Rezygnacja z udziału w Wydarzeniu, w terminie krótszym niż 14 dni przed 

Wydarzeniem, zobowiązuje Wystawcę do uiszczenia opłaty wynoszącej 100% kosztów 

uwzględnionych w zamówieniu. 

4. Reklamacje Wystawców mogą być zgłaszane Organizatorowi w formie elektronicznej 
nie później niż w terminie 5 dni roboczych od  dnia zakończenia Targów. 
 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Wydarzenia lub innych 

Wydarzeń towarzyszących, zastosowanie ma prawo powszechnie obowiązujące na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, 

przepisy o organizacji imprez masowych, przepisy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przepisy o ochronie przeciwpożarowej, a także 

przepisy o ochronie osób i mienia. 

2. Dla rozstrzygania ewentualnych sporów z zagranicznymi Wystawcami 
uczestniczącymi w Akademickich Targach Pracy przyjmuje się jako obowiązujący tekst  
Regulaminu w języku polskim, a prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z 
umowy uczestnictwa w Targach jest prawo polskie. 

3. Informacji o Akademickich Targach Pracy udzielają Organizator Wydarzenia za 

pośrednictwem mediów podanych na stronie internetowej akademickietargipracy.pl lub 

za pośrednictwem adresu mailowego atp@manus.pl. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Wystawcę zamówienia  

i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Wydarzenia przez Organizatora. 



5. Regulamin Wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej: 

akademickietargipracy.pl/, u Organizatora oraz na stanowisku Organizatorów w dniach 

Wydarzenia. 

 

 

http://akademickietargipracy.pl/

