26 . Targi Turystyczne MARKET TOUR
Piknik nad Odrą

Szczecin, 12-13.05.2017
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W RAMACH STOISKA REGIONALNEGO POMORZA ZACHODNIEGO
NIEPRZEKRACZALNY TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ 27.04.2018 r.
Płatność za udział w targach do 25.05.2018 r.
Formularz należy przesłać do biura ZROT faksem (91 489-48-30) lub zeskanowany mailem na a.pomianowski@zrot.pl
a następnie oryginał pocztą
Organizator: Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna,
70-222 Szczecin, ul. Partyzantów 1, tel. 91-433-41-26, fax 91-489-48-30, www.zrot.pl, e-mail: info@zrot.pl
*Firma wystawcy (pełna nazwa)
*Nazwa do wystawienia faktury:
*Ulica:

*Kod pocztowy:

*Miasto:

*Kraj:

*Telefon:

Faks:

*e-mail:

www:

*Osoba kontaktowa:

*NIP:

CZŁONKOWIE ZROT

� PREZENTACJA OFERTOWA

(gwarantujemy prezentację Państwa materiałów promocyjnych na
stoisku ZROT oraz transport materiałów promocyjnych uprzednio dostarczonych do siedziby ZROT na stoisko)

bezpłatnie

POZOSTALI WYSTAWCY (nie będący Członkami ZROT)

� PREZENTACJA OFERTOWA

(gwarantujemy prezentację Państwa materiałów promocyjnych na
stoisku ZROT oraz transport materiałów promocyjnych uprzednio dostarczonych do siedziby ZROT na stoisko)

400,00 zł brutto

Termin nadsyłania materiałów do siedziby ZROT: 08.05.2017
Podpisując niniejsze zgłoszenie akceptujemy obowiązujący nas Regulamin udziału w Stoisku Regionalnym Pomorza Zachodniego podczas 26 . Targów
Turystycznych MARKET TOUR, Piknik nad Odrą, które odbędą się w Szczecinie w dniach: 13-14.05.2017 r., stanowiący integralną część zgłoszenia.

termin nadsyłania zgłoszeń 28.04.2017 r.
Pola oznaczone „*” obowiązkowo muszą być uzupełnione
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26 . Targi Turystyczne MARKET TOUR
Piknik nad Odrą

Szczecin, 12-13.05.2017
REGULAMIN
udziału w Stoisku Regionalnym Pomorza Zachodniego podczas 26 . Targów Turystycznych MARKET TOUR, Piknik
nad Odrą, które odbędą się w Szczecinie w dniach: 13-14.05.2017 r.
Organizator: Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna,
70-222 Szczecin, ul. Partyzantów 1, tel. 91-433-41-26, fax 91-489-48-30, www.zrot.pl, e-mail: info@zrot.pl,
1. Organizatorem stoiska regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego jest Zachodniopomorska Regionalna
Organizacja Turystyczna z siedzibą w Szczecinie. Prezentacja Województwa Zachodniopomorskiego zostanie
przygotowana i przeprowadzona w Szczecinie na Wałach Chrobrego.
2. Podpisując zgłoszenie uczestnictwa wystawca zobowiązuje się do zapłaty należności za organizację stoiska
tytułem częściowego zwrotu poniesionych kosztów przez ZROT na jego realizację na podstawie noty księgowej
wystawionej przez ZROT.
3. O przyjęciu zgłoszeń decyduje termin, kolejność nadsyłania formularzy i wielkość powierzchni będącej
w dyspozycji ZROT. ZROT powiadomi wystawcę o przyjęciu zgłoszenia.
4. Zgłoszenie w ramach własnej prezencji obejmuje:
a. podstawowy wpis do informatora targowego
b. informator targowy, 1 szt.
c. identyfikatory dla wystawcy, 2 szt. na każde 6 m kw.
d. możliwość kolportażu materiałów reklamowych na całym terenie targów
e. zaproszenie na Wieczór Wystawców, 2 szt.
f. umieszczenie logo firmy oraz marek reprezentowanych na stronie internetowej promującej targi
g. napis na fryzie wraz z logotypem
5. Dodatkowe elementy wyposażenia stoiska wystawca organizuje we własnym zakresie, istnieje także możliwość
zakupu usług dodatkowych bezpośrednio u organizatora Market Tour zgodnie z ich cennikiem.
6. Partnerem ZROT w przygotowaniu prezentacji w imieniu wystawcy jest osoba wskazana w zgłoszeniu
uczestnictwa.
7. Kalkulacja kosztów za wynajem powierzchni na wspólnym stoisku została dokonana w oparciu o aktualne ceny
usług targowych i wykonania zabudowy. W przypadku zmian cen za wynajem powierzchni i zabudowę, ceny
udziału mogą ulec zmianie.
8. Na stoisku ofertę prezentować mogą jedynie upoważnieni przedstawiciele wystawcy, których wykaz wystawca
dostarczy do ZROT przed rozpoczęciem targów.
9. Zakazane jest umieszczanie na stoisku banerów, plakatów, kalendarzy, zdjęć i innych elementów
nieprzewidzianych w koncepcji wystroju stoiska.
10. Wystawca zobowiązany jest zapewnić obsługę stoiska w godzinach otwarcia targów, przez cały okres ich trwania.
11. W przypadku krótkotrwałego opuszczenia stoiska, należy zgłosić swoją nieobecność do przedstawiciela ZROT
12. Przebywanie na stoisku po zamknięciu targów możliwe jest jedynie za zgodą organizatorów Targów ZART i
Żeglugi Szczecińskiej Sp. z o.o.
13. Nie zezwala się na przechowywanie na stoisku bagaży, garderoby i innych rzeczy osób nie stanowiących obsługi
stoiska.
14. Każdy z wystawców zapewnia sobie catering oraz napoje we własnym zakresie.
15. Na stoisku obowiązuje zachowanie porządku, a przede wszystkim staranna ekspozycja materiałów
informacyjnych. Zapasy broszur mogą być przechowywane jedynie w miejscach do tego przeznaczonych,
tj. magazynach, półkach i wewnątrz lad.
16. Na stoisku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
.......................................................
Miejsce, data

...................................................
podpis osoby upoważnionej

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez ZROT
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