Regulamin
23, Targ6w Przedsigbiorczosci i Rzemiosla Inter-Region
,,Drorm i 0916do,

Prudnik

14

- 16.09.201g r.

1' organizatorem imprezy pn. 23, Targi PrzedsigbiorczoSci i Rzerniosla hater-Region
i

ogr6d" prudnik w dniach 14-16.09.201g r. jest GmirLa prudnik - Agencja
Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik z siedzibq 48-200 prudnik,
ul. Rynek t, tel. 1,,Dom

4g

7

7 437 665 5, fax + 48

7

7

4397

303,e-mail: promocj a@prudnik.pl

2' osob4 realizujqcq dzialania zwrqzane z organizacjq Targ6rv przedsir;biorczoSci
i Rzemiosla Inter - Region ,,Dom i Ogr6d" jest Malgouata Halek - Malinowslca
Kierownik Agencji, tel.+4g 77 43766s5, fax + 4g 77 43g730:1, e-mail:
mal goruata. hal

ek

-

malino wska@prudn ik. p I .

3'

Miejscem imprezy jest teren hali Sportowej Osrodka Sportu i Relaeacji w prudniku,
ul. tr'uc,znicza 7 oraz tor luczniczy znajduiEcy sig przy ul. N,uczniez<tj r.

4,

Targi trwaj4 w dniach 14-16.09.2018 r, w godzinach:
14.09.2018 od 11.00 do 19.00
15.09.2018 od 10.00 do 19.00
16.09.2018 od 10.00 do 17.00

5' Organizator udostgpnia

powieruchnig targow4. Wystawcom udostgpnianer s4 lawki

i krzesla w ilosci wskazanej przezwystawcq w karcie zgloszentowelit. zaprzvgotowanie
stoiska zgodnie z potrzebarni Wystawc6w pobierane s4 oplaty okr:eslane w punictach
6
i 7 Regulaminu. Wystawcy zobowi4zani s4 wykonywat aran?aejE stoiska wl wlasnym

zakresie,

w spos6b zapewniajEcy

bezpieczeflstwo dla nich sanych oraz dla os6b

odwrcdzajqcych stoisko. Aranzacja stoiska mozliwa jest

w

obrqbie wznaszonego

miejsca' Wystawcy odpowiadaj qzaszkody vrryrzqdzone w zwiqzku z aranzacta stoiska
i zamontowanymi tam ut zqdzeniami.

6.

Wystawcy zobowiqzuj4 sig do zwrotu koszt6w dzier?awy stoiska targowego, ptzez ao
rozumie sig wytyczenie miejsca targowego oraz zabezpieczenis na stoisl<u krzesel

i

stolik6w wedlug zapotzebowania zgloszonego przez Wystawr:g. Zwrot kosizt6w

dziefiav'ty stoiska dokonywany bgdzie

na

podstawie umowy zawartej

z Organizatorem, w wysokoSci: 24 zN.lm2 netto (wewnqtrz hali) lu.b 14 zNlm,z netto (na
zewnqfi z: namiot, murawa).

Wystawca, kt6ry ui6ci naieznoSi w terminie do 31 sierpnia
20r1tt r. otrzy,muje rabat
w wysokoSei: 12 zl nettolm2 (wewn4trz hali) lub 7 zl nettolmz (na zewn4trz:
namiot,
murawa),

7"

i

FinaliSci

wyr6znieni w konkursach,,Mister Targ6w Inter

,,Najlepszy Produkt Targow Inter

8'

-

-

Rr:gion 2017 r.,, oraz

Region 2017 r.,, otzymuj1do lsm2 porv. targowej

bez zwrotu koszt6w przygotowania stoiska (umowa u\yczenia).
Z.,aka1dy dodafl<owy
m2 zostanie nahczona opLata za dzier?aw,g stoiska w
wysokosci poclanej w pkt. 6.
Wystawey majQ prawo do montazu stoisk od dnia 13.09.2018 r,, od godrziny
14,00.
stoiska powinny byc przygotowane do dnia r4.0g,201g r., do gotlziny 1
1.00.

9' Zchwilqptzybycianateren imprezyWystawcy

zobowi4zanis4dorejestraejl wpu.nkcie

informacyj nym Organ izatoru.

l0' Kaady Wystawca ma obowi4zek posiadai identyfikator. Identylikatory przekazane
zostanq Wystawcom w punkcie informaeyjnym Organizatorar podczars procesu
rejestracji.

11' Wystawoy na podstawie umowy dzier4awy zawartej z Organizatorem mog4 prowadzi(,
sprzeda? produkt6w i uslug na terenie imprezy w dniach i godzinach
okre6lonych
umowg, nie wezesniej jednak niz od godziny 11.00 do godzin.y 19.00 w pi4tek,
od
godziny 1 1,00 do 19.00 w sobotg oraz od godziny 10.00 do godziny 17.00
ur niedzielg.

Dzialalnol1

ta

prowadzona mo?e

Organrzatora oraz zgodnie

kazdego

z

byi tylko w

miejscach wskazanych przez

obowiqzujqcymi w tym zakresie plz,opisami prawa. Dla

z Wystawc6w

Organizator Wznaczy miejsce prowadlzenia dzialalrLo6ci.
Niedozwolone jest prowadzente dzialalnolci poza .vq,iznaczonyn:t ptzez Otganizatora
tetenem. Slu2by porz4dkowe Organrzatora bgd4 uprawnione do usrnigcia uczestnik6w

imprezy niestosuj4cych sig

do

niniejszego zapisu. DzialalnoSi handlow4

w rejonie lerenu targowego prowadzicmogE wylqcznie Wystawcy posiadaj4cy pisr:mne
zezwoLenie organizatora lumowa zawarta
12. Wszyscy

z organizatorcn4

Wystawcy ponoszq pelnq odpowiedzialnoSi

.

za

wlafioiwe uz;ytkowanie,

sprawnoSc rbezpieczefrstwo sprzgtu i wszelkich wzqdze|uzytkow;anychpodczas w/w

imprezy. Stosuj4 sig do postanowieri Regulaminu imprezy

oratz

umowJ/ zawartej

zOrganizatorem, aw szczeg6lnoSci do zakantsprzedahy alkoholu (,piwa) mlodzieiry do

lat 18, osobom

metrze2wym oraz okre$lonych umowE terrnin6w pr,owadz:enia

dzialalno sci handl o wej

.

13'

Plan rczmieszczenia stanowisk dostgpny bgdzie

w

punhoie informacyjnym

organrzatora oraz na tablicy ogroszeri przy wejsciu gl6wnym
na reren targowy.
14' Program imprez towanyszqcych T'argom ogloszony zosraniew
mediach oraznaterenie
prudnik
miasta i gminy
w formie plakat6w.

15' organizator dysponuje wlasn4 sNuzbq ochrony,
s\uzbq merJycznq oflrz obslug4
organizacyjnq:

o

wyznaczony jest punkt informaeyjny Organizatora, w kt6rym dostgpny jest
telefon
alarmowy, obsluga posiada identyfikatory,

o

Wznaczony jest punkt sluaby ochrony oraz punkt medyczny.

16' oryanizalor Targ6w uprawniony jest do utrwalania ich przebiegu, a
w szozegtilnoSci
zachowania sig os6b, przy pomo cy urzqdzeri rejestruiqcych obrai:,i dzwigk.
17' Organizaror zapewnia ubezpieczenie eksponat6w targowych w zakresie:
wandalizmu,
ktadzie?y, ognia i innych zdaruenlosowych. Wystawcom zalecasi,g wykupienie
polisy
odpowiedzialnoSci cywilnej .
18' Sluzba ochrony Organizatoru, legitymuj4c

sig identyfikatorem

umieszczonym

w widocznym miejscu, jest uprawniona do ujgcia, w celu niezwlocznego prrzekazanra
Policji os6b stwarzajqcych bezpoSrednie zagroaenie dla Lycia lurb zdrowia ludzkiego,
atakze clironionego mienia lub sp'awnego przebiegu Targ6w.
19. Struzba ochrony

ma obowiqzek usunq(, z terenu targowego osoby, ktr5re swoim

zachowaniemzalcLocajqprzebieg 'rargow.

w

przypadku, gdy dzialaniapo6jgte przez

sluzby porz4dkowe Organizatora s? nieskuteczne, Organrzator u,ystgpuje o pomoc do
Policji lub Strazy Miejskiej,
20. Osoby obecne na terenie targowym zobowr4zane s4 zachowai sig

w

r;pos66 nie

zagtaZaiqcy porz4dkowi rbezpieczefstwu innych os6b przebywajqctychw tym
miejscu.

21. Wszyscy uczestnicy Targ6w maj4 obowiqzeL< zapozna| siE

z

rcgularninem hali

sportowej OSrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku wywieszonynl na tablicy ogloszeri

tuiprzy wejsciu

gtr6wnym

i stosowa6 sig do jego postanowieri.

22. Wszysev uczestnicy imprezy winni zapoznad sig z niniejszym Rep;ulaminem i stosowa6
sig do jego postanowiet'r.

INIIE TAFI.GOWYM
oryanizator zasl:tzegasobie prawo do nie wpuszczania nateren
targow'y os6b, woSec kt6rych
istnieje uzasadnione podejrzenie wywolania niepokoju
i zamieszek.
organizatot zastrzega sobie prawo do usunigcia z terenu targowego
za poSrednicl.wem sluzb
ochrony, Stra2y Miejskiej lub Policji os6b, wobec kt6rych istnieje
uzasadnione podejrzenie

wywolania niepokoju i zamieszek oraz os6b, wobec kt6rych istnieje
uzasiadnione podejrzenie
przechowywania przedmiot6w stwarzajqcych zagroaenie Lycia
lub zdrowia irurych
uczestnik6w Targ6w.

Targi i towarzyszqce im imprezy odbywai sig bgd4 zgodniez Regulamine:m.
DziaLalno{(' handlow4 w rejonie terenu targowego prowadzil mogql
wylycz.nie osoby
po

si

adaj 4c e

pi

s

emne zezw olenie I umow al

O

r gantzatoru.

osoby powoduj4ce szkody w mieniu nale?qeym do organizatora zostanq poci4gnigte
do
odpowiedzialnoSci.

ZABRANI,{ SIB

a) Wnoszenia na teren targowy

napoj6w alkoholowych, Srodk6tv odurzajEcych, ogni
sztucznych. rac, Swiec dymnych, tr4bek ze sprE2onym powietrzont, gwizdlc6w,
no1y,

butelek, szklanek, puszek oraz innych przedmiot6w, kt6re mog?

byf

ubyte;iako brori i

stanowid zagrohenie bezpieczehstw a.

b) R'zucania jakimikolwiekprzedmiotami zar6wnowewnqtrzjalcina zewn4ftz,.obiektu.
c) u2ywanta wulgarnego slownictwa i obrazamainnych os6b.
d) Wspinania sig na maszty, konstrukeje stalowe oraz inne miejscar znajdujqce sig na
obszar ze terenu targowe go.

e)

U?ywania odbiornik6w radiowych lub innych przedmiot6w, kt6re mog? utrudniai lub
uniemozliw iac pr zepr owadzeni e Targ6w.

OSOBY OBECNE NA TARGACH

54

ZOBOWI,TZANE ZACI]IOWYWAC SI4
W SPOSOB NIE ZAGRAZAJACY BEZPIECZENSTwU INNYCII
0S6B oB;ECNYCH
NA TEJ IMPREZIE, A W SZCZEGOI,NOSCT PRZESTRZEGAC.REGUL,AMINOW

ONMXT6W

I

IMPREZY. WN.ISCM

NA TEREN

TARGC)WY A)ZNACZA
AUTOMATYCZN.T I BEZWZGI,qDN,T AKCEPTACJ4
WAV PRZ;EPISOW.
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO USUNI4CIA
W ]KAZDYM
CZASIE Z TERENU TARGOWEGO PFIZF;Z SLUZBY PORZdDITIOWE,
lpOLIC.fq,
STRAZ MIEJSKA,

t<l^znrct osoBY, KTORA Do NINIEJSZvcH pnznprs6w sIrJ I{IE zAsirosuJp,
LUB KTOREJ oBEct'toSc Mocr.ABy z RozNycH powoo6w Byc zlRoDr.EM
ZICNOaENIA LUB PRZYTROSCI DLA OSOB TRZECICH.

Prudnik, styc:zefl 2018 r.

Fejdyclt

Regulamin konkursu o tytul:

Mister 23. Targ6w Przedsigbiorczosci i Rzemiosla Inter-Region

o,lDom

i ogr6d,,,

Prudnik 14-f 6.09.2018 r.

Organizator konkursu:
Otganizatorem konkursu jest Gmina Prudnik - Agencja Promocji

z siedzibq4S-200 Prudnik, ul. Rynek

i

Ro:zwoju Gminy prudnik

1.

Cel konkursu:

Wylonienie najlepszego stoiska

targowego

Przedsigbiorczo$ci i Rzemiosla Inter

-

przyznanie tytulu \4ister 23. Targ6w
Region ,,Dom i ogr6d,,, prudnik l4-16.09.201g r.

Warunki uczestnictwa:

W

konkursie udzial biorq wszystkie podmioty gospodarcze zglosz.one jako Wystawcy
23 .Targow Przedsigbiorczosci i Rzemiosla Inter Region
,,Dom i ogr6d,,.
Jury konkursu:
Jury powolane zostanie przez Burmistrza Prudnika najpohniej na
23. Targow Przedsigbiorczosci i Rzemiosla Inter

-

7

dni

trttzed. rczpoczQorem

Region ,,Dom i ogr6d,,,

Kryteria oceny:

l,

AranLacja stoiska

2,

F

orma pr ezerrt.acjr

firmy

3. UmiejgtnoSci komunikacyjne obslugi stoisk

4. R62norodnoS6 prezentowanych produkt6w

Laureaci:

Jury konkursu dokonuje oceny stoisk ptzez
po

szczeg6lnych czlonk6w komi

sj

i wylonieni

3 dni

trwania Targ6w. l,la podstawie ocen

zo stanq, laureaci konirursu.

Nagrody:
W konkursie ,,Mister 23.Taryow PrzedsigbiorczoSci i Rzemiosla Inter

Prudnik 14-16,09.2018 r." pruyznane zostanie

-

Reggion,,Dom i Ogr6d,,

I miejsce oraz dwa wyr,bi:nienia.

Nagrodami

w konkursie s4: statuetka, nagrodatzeczowaoraz dyplom dta firmy otrzy,mujqcej tytul,,Mister

23. Targow Przedsigbiorczosci i

Rzemiosla

Statuetka, nagrocla rzeczowa olaz dyplom dla
o tytutr: Mistera 23. Targow Przedsigbiorczosci

Inter

Region ,,Dom

firmy Wr61nionej we

i Rzemiostalnter

-

i

ogr6d',.

,rusp6lzawodnictwie

Regiorr ,,Dom

i

Ogr6d,,

Ogloszenie wynik6w konkursu:

w dniu 16.09.2018 r. w czasie uroczystego
podsumowania 23' Targ6w Przedsigbiorczodci i Rzemiosla
Inter - Region ,,Dom i Ogr6d,,.
Ogloszenie wynik6w konkursu nast?pi

Wyniki konkursu zostanq podane do publicznej wiadomosci w mediach
lokalnych oraz na
stronie internetow ej Oryanizatoru.

Pruclnik, styczef 2018 r.

zalqczniknr 6 do zarzildzenia Burmistrza prudnika
nr....

Regulamin konkursu na

Najlepsry Produkt 23. Targriw przedsigbiorczoSci
i
o,Dom

i Ogr6d", prudnik 14-16.09

iosla llnter-Region
18 r"

Organuator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Gmina prudnik
-Agencja Pro
z siedzibq 48-200 prudnik, ul. Rynek 1.

i

Rozvroju Gminy Prudnik

Cel konkursu:
Wylonienie najlepszego produktu 23, Targow przed

Rzermiosla Inter

,,Dom i Ogr6d".

- FLesion

Warunki uczestnictwa:

W konkursie

biorq produkty zgloszone przez podmi y gospodarcze zgloszon<t jako
wystawcy 23. Targow przedsigbiorczoscii Rzemiosla Inter
- ion,,I)om i Ogr6d".
Jury konkursu:
ucLzial

Jury powolane zostani e przezBurmistrza prudnika
najp6hniej

Targ6w PrzedsigbiorczoSci i Rzemiosla Inter _ Region,,Dom

7 dni ptzed rczpoczgciem 23.
0916d".

Kryteria oceny:
1. JakoSi

produktu,

2.Innowacvjno6i,
3. Konkurencyjno$c,

4, Funkcjonalnodi,
5. Estetyka opakowania,

6.u?ycie material6w krajowyeh do produkcji swoich wyrob6

Laureaci:

i

Produkty Wystawcy mog4 zgLaszal do konkursu ankiet4, stan{wi4cq
zahtrctznrkdo niniejszego
Regulaminu konkursu, do dnia 13.09,201g r
zgloszonych przez uczestnik6w 23. Targ6w
,,Dom i Ogr6d" w dniu 16.09.2019 r.DecyzjE j

Nagrody:
W konkursie na Najlepszy produkt 23. Targ6

,,Dom

i Ogr6d" ptzyznane zostanie I

mi

wsp6lzawodnictwie s4: statuetk a, nagroda rzec

l

uzyska tytul: Najlepszy Produkt 23, Targ6w
PrzedsigbiorczoSci

i
"Dom

i

Rzemiiosla Inter

-

Itegion

ogr6d"' Statuetka, nagroda rzeczowa oraz dyplom dla firnry
wyr6znionej we

wsp6lzawodnictwie na Najlepszy Produkt 23. Tary6w
Przedsigbio rczofcii Rzemiosla Inter
Region,,Dom i Ogr6d,,.
Rozstrzygnigcie wynik6w konkursu

-

:

ogloszenie wynik6w konkursu nastqpi

w dniu 16.09.201g r.

podsumowania 23. Targ6w PrzedsigbiorczoSci

podczas urocz;ystego

i

Rzemiosla Inter Region ,,Dom i ogr6d,,.
Wyniki konkursu zostanl podane do publicznej wiadomosoi
w mediach lokalnych oraz na

stronie internetow ej Or ganizator a.

Pruclnik, styezeit2O 1 8 r.

Ircj,:lych

zal4cznik do Regulaminu konkursu na
,,Najlepszy
' ' Proclukt 23. Talg6w przedsigbiorczosci i Rzemiosla Inter
i Ogr'6d" Prudnik 14-16.09.2017 ,.

-

Region ,,Dom

Proszg
ankiety d,otyezqcej kryteri6w oeeny w zwi4z,ku z udzialem
we
wsp6lzawodnict repszy produkt zi. rargow
przedsigbiorczosc,i i Rzemiosla
l.nterRegion ,,Dom i
OniX i+-iO.O9.20tg r.
Nazwa produktu

JakoSi produktu

InnowacyjnoSi:

I(onkurencyjnoSi:

Funkcjonalno6i:

U2ycie material6w krajowych do produkcji swoieh wyrob6w

:

Estetyka opakowania:

piecz1tka ipodpls

Kafty naleLy przeslat, najp62niej do dnia 13,09,2018 r. na adres: Agencja promocji i Rozwpju Gminy prudnik
48-200 Prudnik, ul. Rynek 1,lub zlo2y(. w punl<cie organizatorana terenie targowymw dniu 13.09.2018
r.

