Załącznik nr 1

WARUNKI UCZESTNICTWA
W TARGACH VIVA SENIORZY! DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
I KLUBÓW SENIORA Z POZNANIA I WIELKOPOLSKI

1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I ZAWARCIE UMOWY
a) Prawo do bezpłatnego wystawienia się na powierzchni specjalnej mają organizacje pozarządowe
oraz kluby seniora z Poznania i Wielkopolski, które mogą się wykazać działaniami dla seniorów o
charakterze społecznym i które do dnia 30.08.2018 r. zgłoszą chęć uczestnictwa na formularzu
zgłoszeniowym dla NGO (formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach: www.vivaseniorzy.pl
oraz www.centrumis.pl). Dokładnie wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy
przesłać:
- pocztą elektroniczna na adres e-mail: dorota.ceglarska@mtp.pl
lub
- pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań
z dopiskiem: VIVA SENIORZY! Dorota Ceglarska

Obowiązkowym załącznikiem jest logotyp organizacji w formacie CMYK lub jpg. przesłany
drogą elektroniczną na adres: dorota.ceglarska@mtp.pl
b) Warunkiem uczestnictwa w targach jest przedstawienie projektu aranżacji stoiska, oferty stoiska
(np. porady, materiały z bieżącą ofertą) i zaakceptowanie go przez Centrum Inicjatyw
Senioralnych. Niedozwolona jest prezentacja ofert podmiotów gospodarczych.
c) W przypadku ekspozycji materiałów promocyjnych podmiotów gospodarczych organizator
ma prawo do usunięcia wyżej wymienionych materiałów. Zainteresowanych prezentacją
oferty komercyjnej podczas targów VIVA SENIORZY! proszeni są o kontakt
z Dorotą Ceglarską-Kanarkowską dorota.ceglarska@mtp.pl tel. 61 869 25 46.
d) Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze złożeniem oferty uczestnictwa w targach.
e) Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Centrum Inicjatyw Senioralnych zastrzega sobie prawo
odmowy przyjęcia oferty uczestnictwa w targach np. z powodu niezgodności oferty z zakresem
tematycznym, jej niskiej atrakcyjności lub wyczerpania możliwości lokalizacyjnych targów.

Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane najpóźniej 14 dni po upłynięciu terminu
składania ofert.
2. NAJEM POWIERZCHNI, WARUNKI PŁATNOŚCI
a) Organizacje pozarządowe z Poznania i Wielkopolski działające na rzecz osób po 50. roku życia
oraz kluby seniora mają możliwość nieodpłatnego skorzystania ze specjalnej powierzchni
wystawienniczej, na podstawie złożenia formularza zgłoszeniowego.
b) Podmioty wystawiające się na powierzchni specjalnej mają także prawo do bezpłatnej promocji
swoich działań w ramach udostępnionego stoiska oraz poprzez organizację warsztatów i zajęć
sportowo - rekreacyjnych. Organizatorzy oddają do dyspozycji przestrzeń warsztatową oraz
przestrzeń do prezentacji aktywności sportowo-rekreacyjnych z obligatoryjnym udziałem
zwiedzających. Warsztaty edukacyjne powinny przewidywać udział 30-40 osób, z możliwością
pracy w podgrupach. Pokaz rekreacyjny winien oprócz części pokazowej zakładać także czynny
udział zwiedzających. Spełnienie powyższych kryteriów jest warunkiem przyjęcia oferty.
c) Propozycje należy składać wraz z formularzem zgłoszeniowym, do dnia 30.08.2018 r. (wzór oferty
dostępny na stronie www.vivaseniorzy.pl oraz www.centrumis.pl). Najciekawsze oferty zostaną
włączone do programu targowego. Potwierdzenie zostanie przesłane najpóźniej 14 dni po
upłynięciu terminu składania ofert.
d) Koszty związane z udostępnieniem stoiska (powierzchnia + zabudowa) w ramach powierzchni
specjalnej pokrywa Miasto Poznań oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
3. ODWOŁANE UCZESTNICTWO
a) W przypadku odwołania uczestnictwa w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem
targów, podmiot wystawiający się jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych
z wynajmem i zabudową stoiska na powierzchni specjalnej.
4. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
a) Nieprzekraczalny termin nadsyłania oryginałów zgłoszeń wraz ze wszystkimi załącznikami mija
30.08.2018 r. (data stempla pocztowego).
b) Termin targów: 19-20.10.2018r
Godziny otwarcia targów:
- dla wystawców: w dniu 19.10 w godz. 7:00 – 18:00
w dniu 20.10 w godz. 9:00 – 18:00

- dla zwiedzających: w dniach 19-20.10 w godz. 10:00 – 17:00
c) Montaż stoiska: 18.10.2018 r.
Demontaż stoiska: 21.10.2018 r.
Godziny otwarcia pawilonu na montaż/demontaż stoisk 7.00-21.30

d) Każdy wystawca korzystający z powierzchni specjalnej otrzymuje do dyspozycji dwie imienne
karty wystawcy, upoważniające ich posiadaczy do obsługi stoiska oraz przebywania w hali
targowej oraz jedną kartę wjazdu umożliwiającą wjazd samochodem na teren
Międzynarodowych Targów Poznańskich w celu montażu i demontażu stoiska.
e) Każda kolejna karta wystawcy oraz karty wjazdu dla samochodu będzie dodatkowo płatna.
Zapotrzebowanie na większą ich liczbę będzie można zgłaszać do MTP do pani Doroty
Ceglarskiej-Kanarkowskiej dorota.ceglarska@mtp.pl tel. 61 869 25 46.
f) Wjazd na tereny targowe bez ważnych dokumentów, parkowanie pojazdów na drodze pożarowej
lub w wyznaczonej strefie dla pieszych oraz pozostawienie pojazdu na terenach targowych po
wyżej określonych godzinach, bez zgody MTP, a w przypadku uzyskania zgody MTP – poza
wskazanym miejscem postoju – spowoduje nałożenie kary porządkowej w wysokości 200 PLN.

