REGULAMIN WYDARZENIA POD NAZWĄ FORMY
Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu pod nazwą FORMY
organizowanym przez spółkę Villanna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w tym prawa, obowiązki
i zakres odpowiedzialności Organizatora oraz Wystawców. Każdy Wystawca może brać udział
w Wydarzeniu tylko pod warunkiem akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu Wydarzenia
Formy stosownie do § 9 ust. 1 Regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 marca 2018 r.
§1
PODSTAWOWE INFORMACJE
Organizatorem Wydarzenia jest VILLANNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie przy Al. Jerozolimskie, lok. 181A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000275325, posiadająca NIP 525-238-90-52,
Regon: 140902576.
Wystawcą Wydarzenia może być:
 pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz
posiadająca na mocy ustawy zdolność prawną,
 osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyska
zgodę przedstawiciela ustawowego oraz która poprawnie i w terminie zgłosi swój udział
w Wydarzeniu, uzyska zgodę Organizatora na udział w Wydarzeniu, a następnie uiści
stosowną opłatę.
Wydarzeniem są, FORMY, organizowane i realizowane przez Organizatora w dniach 26-27 maja
2018 roku w obiektach lokalizowanych przy ul. Piotrkowskiej 217 w Łodzi.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Nabór wystawców rozpoczyna się 15.03.2018 roku i potrwa do 23.04.2018 r.
2. Zgłoszenia do naboru winny być wysyłane drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu
formularza znajdującego się pod adresem www.form.jotformeu.com/80766812817364
3. Wysłanie zgłoszenia do naboru w formie elektronicznej nie oznacza przyjęcia na listę
wystawców. Wysłanie zgłoszenia w formie elektronicznej oznacza chęć partycypacji w
naborze Wystawców.
4. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń nadesłanych przez Wystawców. Wyniki
rekrutacji (informacja o Wystawcach dopuszczonych do udziału w Wydarzeniu) zostaną
wysłane indywidualnie drogą elektroniczną w formie wiadomości email do Wystawców
zakwalifikowanych do udziału w Wydarzeniu do dnia 30.04.2018 r.

5. Udział w Wydarzeniu jest płatny i Wystawca po uzyskaniu potwierdzenia/informacji od
Organizatora (o dopuszczeniu do udziału w Wydarzeniu), zobowiązuje się do uiszczenia
opłaty z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu oraz do przesłania do Organizatora, zgłoszenia
udziału w Wydarzeniu w formie pisemnej, podpisanego przez osoby/ę umocowaną do
reprezentowania Wystawcy (lub bezpośrednio przez Wystawcę) na adres Villanna,
ul. Kościuszki 132, 90-451 Łódź, z dopiskiem FORMY. Zgłoszenie, powinno zawierać
dane wskazane w formularzu, o którym mowa w §2 ust. 2 powyżej.
6. Opłata za udział w Wydarzeniu uwzględnia wybrane elementy z formularza.
7. Opłatę należy wnieść przelewem na podany przez Organizatora numer konta do dnia
07.05.2018r. Decyduje data wykonania przelewu. Po tej dacie ceny ulegają zmianie.
Obowiązujące ceny i terminy podane są poniżej.
§3
CENNIK
1. Cennik powierzchni wystawienniczej (innych niż gastronomiczne) obowiązujący od dnia
ogłoszenia naboru, tj. 19.03.2018r. do dnia 07.05.2018 r wygląda następująco:
a. 4 m2 – 500 zł/ netto;
b. 6 m2 – 650 zł/netto;
c. 12 m2 – 1 300 zł/netto*;
d. powyżej 12 m2 – do indywidualnej wyceny, wycena ustalona w drodze korespondecji
mailowej.
* W ramach najmu stoiska specjalnego 12 m2 Organizator zapewni publikację posta
sponsorowanego na portalu społecznościowym Facebook na fanpage'u Piotrkowskiej 217 oraz
FORM oraz publikację posta na portalu Instagram Piotrkowskiej 217. Dodatkowo informacja o
Wystawcy pojawi się w sekcji polecane w ulotce wydarzenia. Treść wpisu będzie uzgodniona z
Wystawcą. Organizator może odmówić publikacji materiałów/ treści przekazanych mu w tym celu
przez Wystawcę, jeżeli uzna, że materiały te naruszają słuszny interes innych uczestników
Wydarzenia lub Organizatora bądź prawa osób trzecich, powszechnie obowiązujące normy prawne
lub dobre obyczaje. Wystawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść dostarczonych przez
niego materiałów reklamowych, promocyjnych lub informacyjnych, opublikowanych w związku z
organizacją lub promocją Wydarzenia. Wystawca oświadcza, iż prezentowane przez niego materiały
nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, praw autorskich i
innych praw własności intelektualnej.
2. Cennik powierzchni wystawienniczej dla mobilnych stoisk gastronomicznych obowiązujący
od dnia ogłoszenia naboru, tj. 19.03.2018r. do dnia 07.05.2018 r.
a. foodtruck (ruchoma placówka gastronomiczna) – 1000 zł/netto
3. Cennik powierzchni wystawienniczej obowiązujący od dnia 08.05.2018. rwygląda
następująco:
a.
b.
c.
d.

4 m2 – 600 zł/netto
6 m2 – 750 zł/netto
8 m2 – 850 zł/netto
12 m2 – 1500 zł/netto

4. Cennik powierzchni wystawienniczej dla mobilnych stoisk gastronomicznych obowiązujący
od dnia 08.05.2018 r. do dnia 16.05.2018 r.
a. foodtruck (ruchoma placówka gastronomiczna) – 1200 zł/netto
5. Podmioty, które zostały zakwalifikowane na listę Wystawców, lecz nie dokonały wpłaty
w żadnym z powyższych terminów zostają automatycznie wykreślone z listy Wystawców.
§4
OPŁATA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE
1. Opłaty za wyposażenie dodatkowe oraz dodatkowe świadczenia promocyjno-reklamowe
wynoszą odpowiednio:
a. moduł wystawienniczy - 50 zł netto
b. krzesło – 20 zł netto
c. dedykowany wpis na Facebooku FORM i Facebooku Piotrkowskiej 217 oraz
Instagramie - 217zł/netto
d. dostęp do 1 przyłącza elektrycznego – 30 zł netto - organizator zapewni odpłatnie
przyłącze prądowe tylko tym Wystawcom, którzy zgłoszą taką potrzebę.
Jednofazowe 230V, siła 400V – 16 A lub 32 A – za siłę pobieramy opłatę według
stawek określonych w umowach wiążących Organizatora z dostawcą prądu.
2. Organizator nie pobiera prowizji od przychodu Wystawców podczas Wydarzenia.
3. Organizator zastrzega sobie brak możliwości współdzielenia jednego stoiska przez kilku
wystawców.
4. Wystawca nie ma prawa podnajmować stoiska osobom trzecim.
5. Wystawca nie ma prawa sprzedaży i prezentacji na stoisku towaru niebędącego przedmiotem
jego działalności, którą wskazał w formularzu zgłoszeniowym.
6. Wystawca ma prawo eksponować i reklamować swoje produkty (towary i/lub usługi)
wyłącznie na przydzielonej powierzchni wystawienniczej i to pod warunkiem, że jego
eksponaty nie zasłonią sąsiednich ekspozycji oraz nie zakłócą normalnego toku pracy innych
Wystawców. Wystawca nie ma prawa używania urządzeń nagłaśniających, dodatkowego
oświetlenia itp., które mogą zakłócić normalny tok pracy innych Wystawców. Organizator
zastrzega sobie brak możliwości rozstawiania roll up'ów oraz innych materiałów
promocyjnych, jeśli utrudniają one widoczność Wystawców i/lub zaburzają estetykę
przestrzeni wystawienniczej, bądź są niezgodne z przepisami PPOŻ lub innymi.
§5
PŁATNOŚCI
1. Opłatę za uczestnictwo w Wydarzeniu należy uiścić po otrzymaniu informacji o przyjęciu na
listę wystawców, przelewem bankowym na konto Organizatora. Dane do przelewu: BNP
Paribas Bank Polska SA nr. 94 1600 1127 0003 0121 9733 7001 w tytule FORMY.
2. Faktura VAT zostanie wystawiona po zrealizowaniu usługi tj. w dniach 28.05-01.06.2018 r.
i przesłana drogą mailową, w wersji elektronicznej, bez podpisu, na co Wystawcy niniejszym
wyrażają zgodę. Organizator nie wystawia faktur pro forma.

§6
OBOWIĄZKI WYSTAWCY
1. Wystawca ma obowiązek zatowarowania wynajętego stoiska na swój koszt w wyznaczonych
przez Organizatora godzinach.
2. Powierzchnia zostanie udostępniona Wystawcy przez Organizatora od dnia 25.05.2018 od
godz. 20:00 – 24:00, zgodnie z rozpiską godzinową, którą prześle Organizator.
3. Gotowość stoiska dla zwiedzających Wystawca jest zobowiązany zapewnić na godz. 09:00 w
dniu 26.05.2018 r. Wystawca jest zobowiązany do obecności na stoisku od godz. 10:00 do
godziny 20:00 każdego dnia wystawienniczego. Opuszczenie stoiska przed zamknięciem
Wydarzenia bez zgody Organizatora skutkuje nałożeniem na wystawcę kary umownej w
wysokości 1000 zł netto. Jeżeli prezentacja na stoisku prowadzona jest z wykorzystaniem
jakichkolwiek utworów, Wystawca zobowiązany jest do uregulowania we własnym zakresie
kwestii praw autorskich i pokrewnych do tych utworów.
4. Wystawca jest zobowiązany do całkowitego demontażu stoiska (wywiezienia swoich
wszystkich sprzętów i przedmiotów) na swój koszt w dniu 27.05.2018 r. w godzinach 20:00 –
24:00. Niezwłocznie po zakończeniu okresu, na jaki powierzchnia została udostępniona.
5. Wystawca zobowiązuje się do zwrotu Organizatorowi powierzchni wraz z wypożyczonym
wyposażeniem dodatkowym stoiska w stanie niepogorszonym.
6. Wystawca zostanie zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy wszelkich zniszczeń obiektu,
w którym odbywa się Wydarzenie, bądź uszkodzeń jego wyposażenia, powstałych z winy
Wystawcy, bądź osób mu towarzyszących. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność
materialną na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi lub osobom
trzecim przez Wystawcę lub osobę działającą w jego imieniu, albo reprezentującą jego prawa.
7. W przypadku opóźnień w montażu stoiska bądź braku personelu na stoisku w godzinach
trwania Wydarzenia, Organizator ma prawo do wykluczenia Wystawcy z Wydarzenia bez
obowiązku zwrotu opłaty za stoisko.
8. Organizator zapewnia generalną ochronę na okres całego wynajmu stoiska, wraz z dyżurami
nocnymi. Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojego towaru na stoisku.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za towary pozostawione przez Wystawców, w
szczególności za ich uszkodzenie lub kradzież. Organizator ponosi odpowiedzialność tylko za
szkody wyrządzone Wystawcy lub innemu uczestnikowi Wydarzenia z winy umyślnej
Organizatora lub osoby działającej w jego imieniu. O zaistnieniu każdego zdarzenia
wywołującego szkodę lub grożącego jej wywołaniem, Wystawca zobowiązany jest
niezwłocznie powiadomić Organizatora. Organizator zaleca Wystawcy zawarcie stosownych
umów ubezpieczeń majątkowych w zakresie ryzyk związanych z Wydarzeniem oraz
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone w związku
z udziałem w Wydarzeniu.
9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa Wystawca zobowiązany jest niezwłocznie
poinformować o tym fakcie Organizatora drogą mailową i telefoniczną, nie później jednak
niż do dnia 07.05.2018 r. W przypadku rezygnacji przez Wystawcę z uczestnictwa w
Wydarzeniu po 07.05.2018 r. pobierana jest pełna opłata za wynajęcie stoiska. Rezygnację z
udziału w Wydarzeniu składa się na piśmie pod rygorem nieważności.

10. Wystawca zobowiązuje się, że powierzchnia oraz jej wyposażenie będą wykorzystane tylko i
wyłącznie dla celów promocji działalności prowadzonej przez Wystawcę,
11. Wystawca zobowiązuje się, że przy użyciu powierzchni i jej wyposażenia nie będzie
promował ani rozpowszechniał treści sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami.
Działalność Wystawcy w Obiekcie nie będą negatywnie wpływać na renomę, dobre imię,
reputację, markę, sławę (rozgłos), ugruntowaną pozycję Organizatora.
12. Reklamowanie na powierzchni wystawienniczej osób trzecich, niebędących Wystawcami jest
niedozwolone, również w przypadku firm współpracujących z Wystawcą. Niedotrzymanie
tych warunków jest zagrożone karą umowną w wysokości 3000 zł, nakładaną przez
Organizatora.
13. Prowadzenie przez Wystawcę działań promocyjnych na szkodę Organizatora jest
niedozwolone. Wszelkie naruszenia w tym zakresie są zagrożone karą umowną w wysokości
5.000,00 zł, nakładaną przez Organizatora.
14. Wystawca przyjmuje do wiadomości, że wynajęta przestrzeń nie może zostać w żaden sposób
naruszona (zakaz wieszania, wiercenia, ingerencji w wynajętą przestrzeń)
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę sprzedawanych lub
prezentowanych produktów na stoisku Wystawcy.
16. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Wydarzenia. Tym samym ma obowiązek
niezwłocznego poinformowania wszystkich Wystawców o takich zmianach oraz zwrotu
otrzymanych wpłat, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od
Organizatora.
§7
PROMOCJA WYDARZENIA
1. Organizator zobowiązuje się do aktywnej promocji Wydarzenia w mediach, dbania o PR, a
także do bieżącego informowania o Wydarzeniu w mediach społecznościowych i w innych
dostępnych mu kanałach informacyjnych.
2. Organizator ma prawo do wykonywania dokumentacji zdjęciowej i filmowej podczas
Wydarzenia oraz wykorzystywania tych materiałów do celów marketingowych w swojej
działalności. Dokonując zgłoszenia do Wydarzenia Wystawca udziela Organizatorowi
nieodpłatnie i bez jakichkolwiek ograniczeń (w tym zwłaszcza czasowych, terytorialnych lub
ilościowych) zgody na wykorzystywanie jego wizerunku utrwalonego w ramach wskazanej
dokumentacji. Dokonując zgłoszenia, Wystawca wyraża zgodę na używanie przez
Organizatora logotypu oraz wizerunku jego firmy dla celów związanych z organizacją
Wydarzenia oraz dla celów marketingowych Organizatora. Wystawcy nie przysługuje z tego
tytułu wynagrodzenie.
3. Prawa Organizatora wskazane w ust. 2 powyżej mogą zostać przez niego zbyte (w tym
nieodpłatnie) na rzecz osób trzecich.
4. Wystawca obowiązany jest do współdziałania z Organizatorem w promocji Wydarzenia, a w
szczególności poprzez stosowną reklamę na swojej stronie internetowej i w kanałach social
media.

§8
PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Wszyscy uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są przestrzegać powszechnie obowiązujących
norm i zasad BHP, p/poż. i sanitarnych oraz niniejszego Regulaminu i innych regulaminów,
obwiązujących w miejscu odbywania się Wydarzenia.
2. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania poleceń porządkowych, wydawanych przez
przedstawiciela Organizatora.
3. Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz palenia tytoniu, poza miejscami do tego
wyznaczonymi, używania otwartego ognia oraz eksploatowania grzejnych urządzeń
elektrycznych. Zabronione jest wnoszenie na teren Wydarzenia broni, amunicji, materiałów
wybuchowych oraz substancji drażniących lub pożarowo niebezpiecznych.
4. Zabronione jest zastawianie dróg ewakuacyjnych oraz dojść i dojazdów do urządzeń
przeciwpożarowych.
5. Wystawca i osoby reprezentujące jego prawa zobowiązani są do noszenia w widocznym
miejscu identyfikatorów wydanych przez Organizatora (o ile Organizator podejmie decyzję o
ich zastosowaniu) oraz do poddawania się procedurom kontrolnym, prowadzonym na
zlecenie Organizatora przez licencjonowaną agencję ochrony osób i mienia, czuwająca nad
bezpieczeństwem Wydarzenia.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

§9
POSTANOWIENIE KOŃCOWE
Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do udziału w Wydarzeniu (§ 2 ust. 5) jest
jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany w
Regulaminie odbędą się w formie publikacji na na stronie www.piotrkowska217.pl.
W stosunkach prawnych pomiędzy Wystawcą a Organizatorem mają zastosowanie przepisy
prawa polskiego, zaś ewentualne spory rozpatrywane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Organizatora
W przypadkach niezależnych od Organizatora, zastrzega on sobie prawo do odwołania, skrócenia, przesunięcia terminu, zmiany organizacji lub częściowego zamknięcia Wydarzenia. W
takim przypadku uczestnikom nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zmniejszenia
opłat za uczestnictwo.
Organizator ma prawo do usunięcia nielegalnych ekspozycji Wystawców, którzy nie
przestrzegają Regulaminu Wydarzenia i nie reagują na upomnienia służb Organizatora.
Za naruszenie postanowień Regulaminu Organizator ma prawo obciążyć Wystawcę dodatkową opłatą porządkową w wysokości do 50% należnej opłaty za uczestnictwo w Wydarzeniu.

Za Organizatora:

_________________
Magdalena Górecka

_________________
Arie Koren

