REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA
VII KIERMASZ WYDAWCÓW KATOLICKICH
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, ul. Św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa
Adres korespondencyjny: ul. Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa
tel. +48 501 027 218; fax +48 22 490 59 20; e-mail: swk@swk.pl
Księgarnia św. Jacka Sp. z o.o.; ul. Warszawska 58, 40-008 Katowice
tel. +48 0 519 546 066; fax +48 (32) 259 78 25; e-mail: natalia@ksj.pl
MIEJSCE ekspozycji:
Gmach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
40-953 Katowice, ul. Jordana 18
MIEJSCE imprez towarzyszących:
Aula Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Sala Audytorium nr 101 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
40-953 Katowice, ul. Jordana 18
1. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Stowarzyszeniem
Wydawców Katolickich a Wystawcą na warunkach określonych niniejszym regulaminem.
2. Czas trwania Kiermaszu:
a. 27 maja 2011 r. - 09.00 - 19.00
b. 28 maja 2011 r. - 09.00 - 18.00
3. Przedmiotem ekspozycji są książki, czasopisma, nagrania audio i video, inne publikacje wydawane nakładem
oficyn katolickich i wydawnictw, których obecność na sali targowej zatwierdzi Organizator. Jednocześnie
Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia prezentacji publikacji i wydawnictw, które są niezgodne
z formułą Kiermaszu.
4. Prawo
oraz:
a.
b.
c.
d.

Uczestnika Kiermaszu otrzymuje firma, która akceptuje warunki regulaminu i uczestnictwa

do dnia 12 kwietnia nadeśle ,,Zgłoszenie udziału i zamówienie"
do dnia 12 kwietnia nadeśle ,,Zgłoszenie i treść wpisu do katalogu"
otrzyma fakturę pro-forma
dokona wpłaty do dnia 6 maja 2011 r. na konto:
Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
ul. Św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa
BANK PEKAO SA 96 1240 5963 1111 0000 4799 4984
W przypadku nie dokonania wpłaty do wyżej wymienionego terminu Organizator może odmówić
Wystawcy uczestnictwa w Kiermaszu Wydawców Katolickich w Katowicach.

5. Zgłoszenia będą rozpatrywane według kolejności ich napływania. Lokalizacja stoisk należy do Organizatora
Kiermaszu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji stoiska, jeśli zaistnieje uzasadniona tego
konieczność. Organizator nie zezwala, bez uprzedniej zgody, udostępniania stoiska osobom trzecim.
6. Wystawca zobowiązuje się do nie likwidowania ekspozycji przed oficjalnym zakończeniem Kiermaszu
tj. 28 maja 2011 r. do godz. 18.00
7. Stoisko standardowe wraz z szyldem Wystawcy przygotowuje Organizator. Liternictwo i grafika z nazwą
firmy zostaną wykonane zgodnie ze standardem obowiązującym dla całego Kiermaszu. Szyldy Wystawców
są znormalizowane i stanowią integralną część oprawy graficznej Kiermaszu. Dokonywanie jakichkolwiek
zmian w standardowej zabudowie stoiska, oraz wprowadzanie dodatkowych elementów dekoracyjnych np.
plansz, stojaków, ozdób, dekoracji, wykraczających poza obszar wyznaczonego stoiska, ze względów
bezpieczeństwa wymaga zgody Organizatora. Umieszczenie przez wystawcę reklam, materiałów
promocyjnych lub innych przedmiotów poza wykupionym stoiskiem stanowi podstawę obciążenia Wystawcy
przez Organizatora opłatą w wysokości 100% ceny podstawowej płaconej przez Wystawcę.

8. Wszelkie prace elektryczne na stoisku mogą być wykonywane tylko przez osoby upoważnione do tego przez
Organizatora. Do gniazdek elektrycznych mogą zostać podłączone wyłącznie komputery i urządzenia
fonograficzne. Organizator nie dopuszcza podłączania do gniazdek elektrycznych urządzeń wymagających
znacznego poboru mocy.
9. Organizator udostępni stoiska w celu zagospodarowania – 26 maja 2011 r. od godz. 15.00 do 20.00
i 27 maja 2011 r. od godz. 7.00 do godz. 8.30
10. Ochrona stoisk i wyeksponowanych publikacji w czasie zamknięcia sali wystawowej dla odwiedzających jest
zapewniona przez Organizatora. Wystawcy ponoszą odpowiedzialność za szkody spowodowane przez nich
samych lub ich przedstawicieli obecnych na stoisku w godzinach otwarcia sali wystawowej. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na stoiskach. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności
za szkody powstałe w wyniku kradzieży, ognia, wichury, uderzenia pioruna, eksplozji i zalania wodą,
przerwą w dostawie prądu oraz innymi przyczynami niezależnymi od Organizatora. Organizator nie
odpowiada za zmianę terminu organizacji Kiermaszu, ich odwołanie lub przerwanie oraz zmiany warunków
organizacyjnych lub finansowych spowodowanych działaniem siły wyższej lub zarządzeniem władz
państwowych. Organizator Kiermaszu nie odpowiada z tytułu odpowiedzialności cywilnej w stosunku do
uczestników Kiermaszu i gości.
11. Organizator zapewnia miejsce dla spotkań towarzyszących Kiermaszowi przygotowywanych przez
poszczególne wydawnictwa na podstawie pisemnego zgłoszenia. Czas spotkania nie może przekroczyć 55
minut. Wynajęcie Auli i Sali Audytorium na spotkania towarzyszące Kiermaszowi jest płatne. Rezerwacji
terminu i godziny spotkań można dokonać do dnia 30 kwietnia 2011 r. u Natalii Wojtoń z Księgarni św.
Jacka pod numerem telefonu 0 604 062 001, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-15.00.
Organizator zapewnia reklamę spotkań autorskich w czasie trwania Kiermaszu Wydawców Katolickich.
Wystawca ma prawo do organizowania na swoim stoisku: spotkań z autorami, promocji książek, konkursów
itp. Organizator prosi o wcześniejsze przesłanie informacji na temat planowanych spotkań towarzyszących również tych na stoiskach - w celu umieszczenia ich w Programie Kiermaszu.
12. Każdy uczestnik Kiermaszu jest zobowiązany do dostarczenia informacji o swojej firmie w celu dokonania
wpisu do Katalogu Kiermaszu. Zamieszczenie wpisu w katalogu jest wliczone w cenę stoiska i jest
obowiązkowe. Zgłoszenia wpisu do katalogu prosimy nadsyłać do dnia 12 kwietnia 2011 r. do Elżbiety
Gumulak na adres: ela@ksj.pl (tel. 0 604 996 201). Organizator nie odpowiada za treść wpisu Wystawcy.
Wystawcy przysługuje 1 egz. Katalogu.
13. Reklamy w Katalogu Kiermaszu są płatne według cennika i zamówienia załączonego do niniejszego
regulaminu.
14. W dniach od 27-28 maja 2011 r. na stoiskach wystawowych może być prowadzona sprzedaż.
15. Organizator nie prowadzi rezerwacji miejsc hotelowych, choć służy pomocą w załatwieniu noclegów.
16. Zabrania się przechowywania na terenie sali wystawowej, jak i w jej obrębie wszelkich opakowań. Eksponaty
nie mogą być umieszczane w ciągach komunikacyjnych przylegających do stoiska. Działania promocyjne
Wystawcy muszą uprzednio być uzgodnione z Organizatorem i nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać
obsługi innych stoisk oraz przemieszczania się uczestników i publiczności.
17. Rezygnacja z uczestnictwa w VII Kiermaszu Wydawców Katolickich może nastąpić do dnia 30 kwietnia
2011 r. Po wskazanym wyżej terminie Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia pełnej kwoty zgodnie
z cennikiem za zamawiane stoisko.
18. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym ,,Regulaminie i warunkach uczestnictwa” obowiązują przepisy
prawa ogólnego. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów mogących powstać w trakcie
przygotowywania i trwania Kiermaszu jest sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora
Kiermaszu.

