TARGI KSIĄŻKI NAD ODRĄ
25-26 maja 2018 r.
REGULAMIN
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Targi Książki Nad Odrą, zwane dalej TARGAMI, odbędą się w dniach
25-26.05.2018 r. Organizatorem Targów jest Miejska Biblioteka Publiczna
w Kędzierzynie-Koźlu zwana dalej ”ORGANIZATOREM”.
2. Targi odbędą się w Kędzierzynie-Koźlu na terenie kozielskiego rynku, pod namiotem
wystawienniczym (w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby głównej Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu). Udział w Targach jest bezpłatny.
3. Głównym celem imprezy jest promowanie czytelnictwa oraz książki wyróżniającej
się pod względem walorów literackich, edukacyjnych i edytorskich.
3. Podczas Targów Wydawnictwa promują i prowadzą sprzedaż książek, którym
towarzyszą imprezy literacko-promocyjne (spotkania autorskie, wieczory literackie,
konferencje tematyczne, prezentacje, wykłady, warsztaty, wystawy, dyskusje
i konkursy dla wydawców i czytelników).
II.UCZESTNICY
W Targach mogą brać udział Wydawnictwa oraz inne instytucje o charakterze
wydawniczo-dystrybucyjnym, placówki edukacyjne, instytucje kultury i organizacje
pozarządowe o profilu społecznym i kulturalnym, w dalszej treści nazywane
„WYDAWCAMI”. Organizator nie przyjmuje zgłoszeń od Wydawców, których
publikacje propagują totalitarne metody i praktyki działania nazizmu, faszyzmu
i komunizmu lub nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych,
rasowych, wyznaniowych lub seksualnych.
III. PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE
1. WYDAWCA nabywa prawa do udziału w Targach po dostarczeniu (przesłaniu)
ORGANIZATOROWI

wypełnionego

i

podpisanego

ZGŁOSZENIA

UCZESTNICTWA z zamówieniem stoiska i WPISEM DO KATALOGU. Dokument
Zgłoszenia należy wypełnić w całości. Przesłanie samego Zgłoszenia bez dołączonego
zamówienia powierzchni stoiska będzie traktowane jako nie dostarczone.
2. ORGANIZATOR dysponuje powierzchnią wystawienniczą. Przydział i lokalizacja
stoisk należy do Organizatora targów. Specjalne życzenia WYDAWCÓW będą
uwzględniane w miarę możliwości ich realizacji.

3. Rezygnacja z udziału w Targach wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Za datę odwołania uczestnictwa uważa się datę wpływu pisma do ORGANIZATORA.
4. WYDAWCA obejmie stoisko w dniu 25.05.2018 r. do godz. 09:30, oficjalne otwarcie
Targów nastąpi o godzinie 10:00.
5. WYDAWCA zobowiązany jest do utrzymania estetycznego wyglądu stoiska.
Podczas trwania imprezy na stoisku powinna być obsługa, która zapewni stały nadzór
nad mieniem.
6. WYDAWCA musi przestrzegać zaleceń porządkowych i przepisów bezpieczeństwa,
określonych przez gospodarza obiektu.
7. WYDAWCA zobowiązany jest do:
a) zapewnienia należytego poziomu własnych imprez literacko-promocyjnych,
b) nieodstępowania powierzchni własnego stoiska innym użytkownikom bez zgody
organizatora,
c) reklamowania własnego wydawnictwa jedynie w obrębie swojego stoiska.
8. WYDAWCA nie może bez zgody ORGANIZATORA dokonywać jakichkolwiek
zmian w ustawieniu stoiska oraz ingerować w sieć energetyczną i nagłośnieniową.
Wszelkie ewentualne zmiany należy zgłaszać ORGANIZATOROWI, który w miarę
możliwości uwzględni życzenia WYDAWCY.
9. ORGANIZATOR zobowiązany jest do:
a) zapewnienia WYDAWCOM należytych warunków wystawienniczo-targowych,
b) ochrony mienia WYDAWCÓW w godzinach po zakończeniu targów,
c) udostępnienia WYDAWCOM powierzchni dodatkowej (pomieszczeń sanitarnych,
magazynowych),
d) zapewnienia WYDAWCOM katalogu,
e) zapewnienia, w miarę możliwości, warunków do realizacji programu promocyjnego,
zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.
10. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe
w trakcie godzin targowych nie z jego winy.
11. Czas trwania Targów godziny otwarcia:
25.05.2018 r. (piątek) – godz. 10.00-19.00
26.05.2018 r. (sobota) – godz. 09.00-19.00
12. Udostępnienie stoisk WYDAWCOM nastąpi dnia 25.05.2018 r. od godz. 07.00.
Istnieje możliwość zmagazynowania książek z dnia 25.05. na dzień 26.05.2018 r.
13. Likwidacja stoisk nastąpi 26.05.2018 r. (sobota) po godz. 19.00.

14. Bez pisemnej zgody ORGANIZATORA, WYDAWCA nie może pobierać
dodatkowej mocy. Nie wolno używać grzałek, czajników i urządzeń grzejących.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo – w razie zaistnienia okoliczności od niego
niezależnych – do odwołania, zmiany miejsca lokalizacji, skrócenia lub częściowego
zamknięcia Targów.
2 . Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym REGULAMINEM, dotyczące Targów, należy
konsultować z ORGANIZATOREM, a ewentualne roszczenia wobec Organizatora
rozpatrywane będą polubownie w drodze negocjacji.

