
REGULAMIN  
uczestnictwo w I Targach Kultury w Rybniku 

 
 
1. Postanowienia ogólne. 
1.1. Regulamin określa zasady uczestnictwa „Wystawców i Panelistów” zwanych         

„Uczestnikami” oraz „Odbiorców” i „Widzów“ w Targach Kultury, które odbędą się           
w Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach, województwo śląskie w dniach: 
a) 3 października 2019 roku, od godziny 11:00 do 18:00  

- od 8:00 do 11:00 - montaż stoisk, 
- od 10:00 do 11:00 - rejestracja, „powitanie kawowe”, 
- od 11:00 do 14:00 - prezentacje słowne/multimedialne na scenie, 
- od 14:00 do 14:45 - przerwa obiadowa (strefa gastronomiczna), 
- od 15:00 do 17:00 - prezentacje słowne/multimedialne na scenie, 
- od 17:00 do 18:00 - spektakl pt. „Jesteśmy dorośli... Prawie" Teatr Supeł, 

b) 4 października 2019 roku, od godziny 11:00 do 18:00  
- od 10:00 do 11:00 - rejestracja, „powitanie kawowe”, 
- od 11:00 do 14:00 - prezentacje słowne/multimedialne na scenie, 
- od 14:00 do 14:45 - przerwa obiadowa (strefa gastronomiczna), 
- od 15:00 do 17:00 - prezentacje słowne/multimedialne na scenie, 
- od 17:00 do 18:00 - spektakl pt.„Matka Chrzestna” Teatru EPIDEMIA, 
- od 18:00 do 20:00 - demontaż stoisk. 

W przerwie obiadowej dostępna będzie strefa gastronomiczna w atrakcyjnych cenach. 
 
2. Definicje 
2.1. ORGANIZATOR – Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach, z siedzibą pod adresem           

44-253 Rybnik, Pl. Pokoju 1, wpisany do Centralnej Ewidencji o Działalności           
Gospodarczej, NIP: 642-21-55-018 

2.2. WSPÓŁORGANIZATOR – Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. 
2.3. TARGI – I Targi KULTURY w Rybniku realizowane przez Organizatora w dniach             

3 i 4 października 2019 r. w Rybniku. 
2.4. UCZESTNIK: WYSTAWCA/PANELISTA - instytucja kultury, placówka edukacyjna        
lub indywidualny twórca, organizator spektakli, koncertów i festiwali, specjalista od          
produkcji imprez, menedżer, promotor oraz artysta sztuk wszelakich (aktor, muzyk,          
zespół artystyczny) oraz media, osoba prawna lub fizyczna prezentująca dzieło o           
tematyce zaakceptowanej przez Organizatora. 

2.5. WYSTAWCA – osoba prawna lub fizyczna promująca dzieło w ramach stoisk            
wystawienniczych, wyłoniony do udziału w Targach w drodze otwartego naboru,          
przeprowadzonego przez Organizatora. 

2.6. PANELISTA – osoba prawna lub fizyczna promująca dzieło w ramach maksymalnie            
15-sto minutowej prezentacji słownej/multimedialnej na scenie, wyłoniony do udziału         
w Targach w drodze otwartego naboru, przeprowadzonego przez Organizatora. 

2.7. ODBIORCA – osoba biorąca udział w Targach nie prezentująca dzieła, korzystająca            
także z poczęstunku kawowego oraz spektakli. 
2.8. WIDZ – osoba oglądająca spektakle. 



3. Warunki udziału w Targach. 
3.1. Wystawca/Panelista do dnia 20 września 2019 dokonuje zgłoszenia udziału w Targach            

wysyłając zgłoszenie na adres e-mail targi.dkboguszowice@gmail.com z wypełnioną        
kartą zgłoszeniową dostępną na stronie dkboguszowice.pl oraz materiałami        
graficznymi i opisem prezentującym promowaną działalność Wystawcy. 

3.2. Zgłoszenie o którym mowa w pkt. 3.1 Regulaminu, powinno zawierać: 
a) wypełnioną kartę zgłoszeniową, 
b) materiały graficzne: logotyp, 3 fotografie w rozdzielczości do druku, 
c) prezentację multimedialną dostarczoną na nośniku pendrive w dniu prelekcji do 

godziny 10:00, bądź przesłaną wcześniej na adres mailowy. 
3.3. Udział w Targach jest możliwy wyłącznie po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia           

o zakwalifikowaniu się na listę Uczestników oraz dokonaniu wpłaty za wybrany pakiet            
przelewem na konto i przesłaniu potwierdzenia przelewu na powyższy e-mail.  
Zapraszamy do wyboru pakietu z dostępnych Ofert dla Uczestników, Odbiorców oraz           
Widzów: 

 
Oferta I obejmuje udział w Targach jako Uczestnik: Wystawca i Panelista w ramach 2 dni: 
– stoisko wystawiennicze o określonej powierzchni, minimalna wielkość to 2m2; 
– zabudowę ekspozycyjną: stoliki do wyboru (0,8x1,8m lub 0,65x0,65m), krzesła,          
podłączenie do prądu, itp., 
– udział w panelu prezentacyjnym: 15 min prezentacja słowna/multimedialna na scenie, 
– informację o udziale w Targach podaną na fanpage i stronie Organizatora, 
– udział w spektaklach prezentowanych w obu dniach pod koniec targów od 17:00 do 18:00, 
– udział w przerwach kawowych. 
CENA 80zł (40zł/dzień). 
 
Oferta II obejmuje udział w Targach jako Panelista w ramach 2 dni: 
– udział w panelu prezentacyjnym: 15 min prezentacja słowna/multimedialna na scenie, 
– informację o udziale w Targach podaną na fanpage i stronie Organizatora, 
– udział w spektaklach prezentowanych w obu dniach pod koniec targów od 17:00 do 18:00, 
– udział w przerwach kawowych. 
CENA 40zł (20zł na dzień). 
 
Oferta III obejmuje udział w Targach jako Odbiorca w ramach 2 dni: 
– udział jako gość targów: zwiedzanie stoisk wystawienniczych oraz widz panelu, 
– udział w spektaklach prezentowanych w obu dniach pod koniec targów od 17:00 do 18:00, 
– udział w przerwach kawowych. 
CENA 30zł (15zł na dzień). 
 
Oferta IV obejmuje udział w Targach jako Widz: 
– udział w spektaklach prezentowanych w obu dniach pod koniec targów od 17:00 do 18:00, 
CENA 20zł (10zł na dzień).  
 
3.4. Organizator dokonuje weryfikacji zgłoszeń Uczestników, selekcjonuje Wystawców        

i Panelistów do udziału w targach i zastrzega sobie prawo do selekcji tematyki dzieł,              
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które Wystawca/Panelista chce zaprezentować podczas targów. O przyjęciu na targi          
decyduje kolejność zgłoszeń i zgodność z tematyką targów. 

3.5. Odbiorcy dokonują rezerwacji miejsc poprzez dokonanie zakupu biletów w otwartej           
sprzedaży gotówką przez Kasę Domu Kultury lub przelewem przez portal Biletyna.pl. 

3.6. O decyzji dotyczącej zgody na udział w Targach, Organizator informuje wystawcę do             
dnia 24 września 2019r. w formie elektronicznej, wysyłając odpowiedź na adres e-mail            
wskazany przez Uczestnika do kontaktu w karcie zgłoszeniowej. 

3.7. Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, Uczestnik tą samą drogą otrzymuje “Potwierdzenie           
udziału”, w którym znajdą się informacje o wielkości zarezerwowanej powierzchni,          
miejsce oraz ostateczny termin wpłaty za wybrany pakiet. 

3.9. Wysłanie potwierdzenia do Uczestnika jest równoznaczne z rezerwacją         
miejsca/stanowiska. 

3.11. Ostateczna rezerwacja miejsca następuje po dokonaniu wpłaty na podany          
w potwierdzeniu numer rachunku bankowego i przesłanym dowodzie wpłaty w          
zwrotnym e-mailu. Jeżeli wpłata nie zostanie dokonana w określonym terminie,          
rezerwację uznaje się za nieważną. 

3.12. Każde stoisko musi posiadać przygotowany przez Wystawcę, widoczny dla          
zwiedzających opis.  

3.13. Wystawca nie ma prawa podnajmować części bądź całości swojego stanowiska,           
chyba, że za pisemną zgodą Organizatora. W przypadku stwierdzenia faktu          
podnajęcia stoiska, Organizatora mają prawo doliczyć koszt udziału dodatkowego         
Wystawcy lub zażądać usunięcia materiałów promocyjnych podnajemcy ze        
stanowiska. 

3.14. Uczestnik może utracić prawo do udziału w Targach w przypadku: 
a) nieopłacenia należności za uczestnictwo w terminie określonym w Umowie, 
b) nieprzestrzegania przepisów Regulaminu. 
W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt. 3.14. lit. a lub b, jeżeli             
Organizator korzysta z powyższego uprawnienia, składa Uczestnikowi oświadczenie        
o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i ma prawo domagać się            
od Wystawcy uiszczenia wszelkich należności z tytułu udziału w Targach lub           
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3.15. Wystawca dokonuje we własnym zakresie i na własny koszt aranżacji stoiska, po             
wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem, jakie techniczne wsparcie montażowe        
będzie dostępne na danym stoisku. 

3.16. Dokonując aranżacji stoiska, Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów          
zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz BHP. 

 
4. Rezygnacja z uczestnictwa w Targach oraz niewykonanie umowy z powodu siły 
wyższej. 
4.1.  Rezygnacja uczestnika jest możliwa w terminie do 27.09.2019.  
4.2. Rezygnację z udziału w Targach Uczestnik składa drogą mailową z żądaniem            

potwierdzenia otrzymania wiadomości od Organizatora.  
4.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie          

umowy, do którego doszło w wyniku działania siły wyższej, w szczególności zaś            
w wyniku powodzi, burzy, pożaru o dużych rozmiarach, itp. W przypadku, gdy            
możliwość wykonania umowy jest wyłączona z powodu działania siły wyższej          



zobowiązania Organizatora wygasają, a Uczestnik nie ma prawa żądania zwrotu          
spełnionego świadczenia. 

 
5. Postanowienia końcowe 
5.1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w części targowej          

przepisów administracyjnych, BHP i przeciwpożarowych. 
5.2. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie wizerunku oraz znaków graficznych          

i słownych Wystawcy/Panelisty w materiałach reklamowych Organizatora oraz na         
portalach społecznościowych Organizatora i w mediach podczas promocji Targów. 

5.3. Uczestnik pozostawi stoisko i przedmioty przekazane do użytku na Targach w stanie             
niepogorszonym. W przypadku stwierdzenia powstania jakichkolwiek uszkodzeń lub        
zniszczeń Wystawca pokryje całkowite koszty związane z ich naprawą lub          
odtworzeniem. 

5.4. Spory wynikające z postanowień niniejszego Regulaminu i zawartej umowy rozstrzygać           
będzie sąd właściwy dla Organizatora. 

5.5. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności          
formy pisemnej 


