
REGULAMIN  ŚWIĄTECZNYCH TARGÓW SZTUKI STUDENCKIEJ 

„SZTUKA POD CHOINKĘ”  

 

§ 1  

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Regulamin określa warunki organizacji i udziału w Świątecznych Targach Sztuki Studenckiej [dalej: 

TARGI]. 

2. Organizatorem Targów jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Akademickie 

Centrum Kultury CHATKA ŻAKA (20 – 031 Lublin, ul. Radziszewskiego 16) [dalej: ORGANIZATOR]. 

3. Targi odbędą się w dniach 1 i 2 grudnia 2017 roku, w godzinach: 10.00 – 19.00. 

4. Targi odbędą w budynku Organizatora pod wskazanym w ust. 2 adresem.   

 

§2 

WARUNKI UDZIAŁU 

1. Uczestnikami / Wystawcami Targów mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które spełnią łącznie 

następujące warunki: 

a) dokonają w terminie do dnia 27 listopada 2017 roku zgłoszenia za pośrednictwem formularza 

dostępnego na stronie internetowej Organizatora prowadzonej pod adresem 

www.ack.lublin.pl; 

b) załączą do zgłoszenia, o którym mowa w lit. a) zdjęcia dzieł, które miałyby zostać wystawione 

w ramach Targów (pliki JPG o rozdzielczości umożliwiającej promocję  

w mediach społecznościowych); 

c) zostaną zakwalifikowani przez Organizatora do udziału w Targach, o czym zostaną 

poinformowani drogą mailową oraz telefonicznie w terminie do dnia 29 listopada 2017 roku. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu nadsyłania zgłoszeń wystawców na 

Targi bez podania przyczyny.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia Targów bez podania przyczyny.  

4. Wszelkie zmiany dotyczące organizacji Targów będą podawane Uczestnikom drogą elektroniczną, 

na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.  

5. Rejestracja zakwalifikowanych Uczestników / Wystawców Targów w punkcie zgłoszeń 

Organizatora będzie miała miejsce w dniu 1 grudnia 2017 roku w godzinach 8.00 – 9.30.  

W trakcie rejestracji nastąpi odebranie przez Wystawców materiałów przygotowanych przez 

Organizatora Targów, uzupełnienie niezbędnych formularzy, oraz wskazanie stanowisk, które 

Wystawcy mogą zaaranżować zgodnie ze swoim uznaniem i wskazówkami Organizatora. 

6. Udział Wystawców w Targach jest całkowicie bezpłatny. 

7. Dokonanie przez Wystawcę / Uczestnika zgłoszenia do udziału w Targach (ust. 1 lit. a) jest 

równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 

8. Dokonanie przez Wystawcę / Uczestnika zgłoszenia do udziału w Targach (ust. 1 lit. a) jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Wystawcę / Uczestnika na nieodpłatne wykorzystywanie 

przez Organizatora zdjęć wystawianych dzieł w celu promocji Targów oraz prezentacji 

sprawozdania / informacji z ich realizacji. 

 

§ 3 

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

1. W ramach realizacji Targów Organizator zapewnia: 

http://www.ack.lublin.pl/


a) promocję Targów w mediach zgodnie ze swoimi uznaniem; 

b) przestrzeń wystawową o powierzchni ok. […] m2 oraz stolik i dwa krzesła dla każdego 

uczestnika; 

c) utrzymanie czystości i porządku w miejscu organizacji Targów. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) niedopuszczenia danego Wystawcy do udziału w Targach oraz do wykluczenia Wystawcy  

w trakcie Targów bez podawania przyczyny. 

b) konsultowania z Wystawcą cen wystawianych dzieł. 

 

 § 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Pełna treść niniejszego Regulaminu udostępniona będzie: 

a) na stronie internetowej Organizatora: www.ack.lublin.pl; 

b) w siedzibie Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania  danych osobowych Uczestników targów do 

celów związanych wyłącznie z Targami, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 i pkt 5, w związku z art. 

43 ust. 1 pkt 8 i art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.2016.922 z późn. zm.).  

3. Organizator oświadcza, iż zbiór danych w ramach realizacji Targów ma charakter doraźny i po 

zakończeniu konkursu zostanie on niezwłocznie usunięty. 

4. W sprawach nie wymienionych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

 

Lublin, dnia 15 listopada 2017 roku 

 


