Regulamin
FESTIWALU ZUP ŚWIATA
22.09-01.10.2017
1. Organizatorem Festiwalu Zup Świata jest Warszawska Izba Gospodrcza, przy wspóorganizacji

Konsorcjum Izb

i Organizacji Gospodarczych (KIiOG), Stowarzyszeniem Polskich Mediów(SPM),TTG

Wiadomości Gospodarcze, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Edukacji Kultury i Sportu LABA
2. Festiwal odbędzie się w dniach od

22

września do 01. października 2017 w Warszawie, ul.

Krakowskie Przedmieście
3. Godziny otwarcia Festiwalu:
22.09. piątek
od 06:00 10:00 montaż stoisk
11:00 otwarcie Festiwalu
12:30 konferencja prasowa
13:30 uroczyste otwarcie Festiwalu
w dni powszednie od 11:00 do 20:00
w sobotę i niedzielę od 10:00 do 21:00
4. Podstawą uczestnictwa w Festiwalu jest przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia oraz opłacenie
kosztów udziału.
5. Każdy z Uczestników Festiwalu otrzymuje od Organizatorów miejsce wystawiennicze zgodnie
z zamówionym pakietem. Uzyskanie dodatkowej powierzchni wystawienniczej możliwe jest po
uzgodnieniu zgody z Organizatorem.
6. Opłaty należy wnieść w terminie najpóźniej do

04 września b.r.

Firmą obsługującą rozliczenia

festiwalowe jest: STOWARZYSZENIE POLSKICH MEDIÓW ul. Świętokrzyska 30/157 00-011 Warszawa
nr rachunku bankowego
tytułem: udział w Festiwalu Zup Świata
7. Na stoisku prowadzić można sprzedaż i promocję swoich produktów. Wszelka sprzedaż i promocja
poza obrębem stoiska wymaga uprzedniej zgody Organizatorów.
8. Wystawca, który zgłosi w Karcie Zgłoszenia zapotrzebowanie na podłączenie energii elektrycznej
230V, ponosi dodatkowe koszty: 1 kW - 200 zł netto; 2 kW - 300 zł netto za cały czas trwania
Festiwalu; powyżej 3 kW do ustalania z organizatorem. Podłączenie elektryczne jest akceptowane w

przypadku potrzeby przygotowania produktów. Ze względu na ograniczony pobór mocy nie przewiduje
się podłączania czajników elektrycznych. Wystawcy otrzymują bezpłatne vouchery na napoje gorące
(kawa/herbata).
9. W przypadku przygotowania prezentacji w strefie edukacyjnej wystawca nie ponosi dodatkowych
kosztów .
10. Aby uzyskać podłączenie do energii elektrycznej Wystawca powinien posiadać przedłużacz o długości
co najmniej 15 m, przekroju kabla min. 1.5 mm² oraz ilości gniazdek odpowiadającej liczbie
zaakceptowanych do podłączenia urządzeń.
11. Wystawca urządza stoisko we własnym zakresie na miejscu wskazanym przez Organizatora.
12. Wszelkie prace związane z urządzeniem stoiska muszą być zakończone w dn. 22 września do godz
10.00. Wjazd na miejsce Festiwalu możliwy jest w dn. 22 września br. od godz.06 do godz. 08.00.
13. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych, celnych
i handlowych.
14. Każdy wystawca otrzyma vouchery zgodnie z zamówionym pakietem.

Akceptuję powyższy Regulamin

....................................................
Pieczęć firmy

........ .....................................
Czytelny podpis

miejscowość, dnia …..............................................................

Zgłoszenie prosimy przysyłać pocztą, osobiście lub mailem jako zeskanowany plik na adres e-mail
biuro@wig.waw.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń: 04.09. 2017 r.

