
!
REGULAMIN TARGÓW MŁODYCH ARTYSTÓW I DESIGNERÓW „NÓWKA SZTUKA”!!!!

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa Wystawcy w TARGACH MŁODYCH 
ARTYSTÓW I DESIGNERÓW „NÓWKA SZTUKA” zwanych dalej TARGAMI. Projekt 
zrealizowano przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków.!

2. Organizatorem Targów jest Fundacja Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w 
Krakowie z siedzibą przy  ul. Podchorążych 2, pok. 179, 30-084 Kraków, wpisana do krajowego 
rejestru sądowego pod numerem 0000613974, NIP 6772403037, REGON 364429126, zwana 
dalej ORGANIZATOREM!!

I. WARUNKI UCZESTNICTWA!!
1. Udział w targach Wystawca zgłasza poprzez wypełnienie elektronicznego formularza 

dostępnego na stronie wydarzenia www.nowkasztuka.com Wypełnienie i odesłanie formularza 
nie jest gwarancją uczestnictwa w targach. O zakwalifikowaniu się na targi oraz wyznaczeniu 
lokalizacji stoiska Wystawca zostanie poinformowany drogą mailową.!

2. Warunkiem uczestnictwa w targach jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego 
regulaminu.!

3. Rejestracja zgłoszeń zostanie zakończona w dniu 15.11.2018!
4. Wystawca jest zobowiązany do wysłania swojego portfolio prac artystycznych w pliku do 10 

MB lub podania linku do portfolio online w formularzu zgłoszeniowym. !
5. O wyborze Wystawców spośród nadesłanych zgłoszeń zadecyduje Organizator.!
6. Zakwalifikowanie się do udziału w targach jako Wystawca wiąże się z koniecznością 

wniesienia pełnej i terminowej opłaty za wybrane stoisko na podstawie zlecenia przelewu lub 
faktury przesłanej drogą mailową przez Organizatora. !

7. Opłaty za potwierdzony udział w targach dokonuje się na konto Organizatora: Bank Pekao s.a. 
nr 36 1240 4575 1111 0010 7193 9042 z adnotacją: Nazwa wystawcy!

8. Rezygnacja z udziału w targach jest możliwa w dowolnym momencie i powinna zostać 
zgłoszona Organizatorowi drogą mailową. Całkowity zwrot należności za stoisko w jest 
możliwy gdy rezygnacja wpłynęła do Organizatora w terminie powyżej 14 dni kalendarzowych 
od daty wydarzenia. Poniżej tego okresu opłata za stoisko nie będzie podlegała zwrotowi. !!

II. ZAMÓWIENIE I WARUNKI NAJMU POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ!!
1. Targi odbywają się w Forum Designu mieszczącym się w dawnym Hotelu Cracovia, ul. Focha 

1, 30-311 w Krakowie oraz w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki przy pl.Szczepański 
3a, 31-011 w Krakowie.!

2. Teren Targów będzie otwarty dla publiczności w dniu 01/12/2018 - 02/12/2018 od godz.11.00 
do godz. 19.00!

3. Wystawca dokonuje zamówienia stoiska określając jego wielkość w Formularzu 
Zgłoszeniowym.!

4. Przydział i lokalizacja stoiska należy do Organizatora.!
5. Wystawca we własnym zakresie odpowiada za aranżację wynajętej przez siebie powierzchni 

wystawienniczej. Organizator zapewni możliwość wynajęcia stołu za dodatkową opłatą zgodną 
z cennikiem w formularzu zgłoszeniowym.!

6. Wystawca może we własnym zakresie fiskalizować sprzedaż lub za pośrednictwem sklepu 
Forum Designu z uwzględnieniem 5% prowizji od sprzedaży.!

7. Wystawca oświadcza, iż przedmiotowe produkty stanowią jego własność, są pełnowartościowe 
i nie są obciążone prawami osób trzecich.!

8. Bez zgody Organizatora Wystawca nie może podnajmować ani udostępniać stoiska osobom 
trzecim.!!!



III. PRZEPISY PORZĄDKOWE!!
1. Przestrzeń targów będzie dostępna dla Wystawców od godz. 07.30 w pierwszym dniu targów 

tj.01.12.2018 oraz od godziny 09.00 rano w drugim dniu targów 02.12.2018. Nie ma możliwości 
wcześniejszego dostarczenia produktów na teren targów.!

2. Wystawca zobowiązany jest do zakończenia przygotowania swojego stoiska przed godz. 10.30 
w dniu rozpoczęcia Targów. !

3. Demontaż stoiska w godzinach otwarcia targów dla publiczności jest niedozwolona. !
4. Wystawca zobowiązany jest do demontażu stoiska do 2 godzin od zamknięcia targów w dniu 

2.12.2018.!
5. W ramach podstawowej opłaty targowej Wystawca ma prawo do eksponowania swoich prac 

wyłącznie w obrębie wykupionego stoiska. !
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawcy spowodowane przez 

osoby trzecie lub powstałe z winy poszkodowanego. W czasie montażu i demontażu stoiska, 
jak i w okresie trwania targów Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt 
i ryzyko eksponatów oraz innych rzeczy wniesionych na stoisko przed ewentualnymi szkodami 
lub ubytkami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i następstwa 
nieszczęśliwych wypadków, ani za kradzież lub uszkodzenia materiałów i urządzeń na 
stoiskach targowych przed, po i w trakcie trwania imprezy. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców powstałe na skutek działania siły wyższej.!

7. Organizator zabrania zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych, 
tarasowania przejść i wyjść ewakuacyjnych oraz używania sprzętu pożarniczego do innych 
celów.!

8. Organizator nie zapewnia miejsca parkingowego.!
9. Wystawca zobowiązany jest przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów, w 

szczególności przepisów podatkowych.!!!
IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI!!!

1. Organizator oświadcza że stosuje się do RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE].!

2. Administratorem danych jest Fundacja Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w 
Krakowie z siedzibą przy ul.Podchorążych 2, pok. 179, 30-084 Kraków, wpisana do krajowego 
rejestru sądowego pod numerem 0000613974, NIP 6772403037, REGON 364429126!

3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, jest traktowane poufnie a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonym 
serwerze.!

4. Udział w Targach jest równoznaczny z udzieleniem organizatorowi zgody na wykorzystanie 
wizerunku autora i zgłoszonych prac w formie druku, audio i wideo oraz w Internecie we 
wszystkich działaniach i publikacjach związanych z promocją wydarzenia, bezterminowo i bez 
ograniczeń terytorialnych.!!!!

V. KONTAKT!!
1. Fundacja Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, pok. 

179, 30-084 Kraków!
2. Kontakt mailowy: info@nowkasztuka.com!


