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odesłać do 11.09.2017

WYNAJEM SALI SEMINARYJNEJ

26-29 października 2017
21. MIĘDZYNARODOWE TARGI KSIĄŻKI W KRAKOWIE®

1

ZAMAWIAJĄCY

nazwa firmy (do faktury) ...........................................................................................................................................................................................................
adres firmy (do faktury) ............................................................................................................................................................................................................
tel. ............................................................................................ fax ............................................................................... NIP .....................................................
wpis do KRS / ewidencji przedsiębiorców (prosimy o załączenie aktualnego wypisu) nr ....................................... data nadania .............................................
zarejestrowana w ......................................................................................................................................................................................................................
osoba do kontaktu ................................................................................................. tel. kontaktowy .........................................................................................
e-mail do kontaktu ...................................................................................................................................................................................................................
adres do korespondencji ............................................................................................................................................................................................................

2

SALA SEMINARYJNA

Rezerwujemy salę seminaryjną na 50 min. Data i godzina do uzgodnienia z zespołem Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.
Wyposażenie sali: system nagłośnieniowy, mikrofon bezprzewodowy, rzutnik, ekran. Sale są klimatyzowane, automatycznie zaciemniane (na życzenie).
Dodatkowe zamówienia na wyposażenie sali seminaryjnej należy złożyć na form. 8A.
££ dla wystawców ze stoiskiem_______________________________________________________________ 500 zł + 23% VAT
££ dla wystawców bez stoiska _______________________________________________________________ 1000 zł + 23% VAT
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TERMIN I TEMAT SPOTKANIA

adresat spotkania ........................................................................................................................................................................................................................
temat spotkania ..........................................................................................................................................................................................................................
dzień ........................................................................ godz. ....................................................... sala (na ile osób) ......................................................................
adresat spotkania ........................................................................................................................................................................................................................
temat spotkania ..........................................................................................................................................................................................................................
dzień ........................................................................ godz. ....................................................... sala (na ile osób) ......................................................................
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DODATKOWA USŁUGA – TRANSMISJA (TELEKONFERENCJA) (OFERTA OGRANICZONA)

££ dla wystawców ze stoiskiem______________________________________________________________ 1000 zł + 23% VAT
££ dla wystawców bez stoiska _______________________________________________________________ 2000 zł + 23% VAT
OPŁATY

Płatności należy dokonywać na konto Targów w Krakowie Sp. z o.o. na podstawie faktury pro-forma: BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. II ODDZIAŁ
W KRAKOWIE, Nr 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001 (IBAN: PL21 1930 1220 2610 0623 1875 0001, SWIFT: POLUPLPR).

!

££ W
 yrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Targi w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Galicyjska 9 w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz
ich dalszego przetwarzania w celach statystycznych. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie i zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia,
sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) – o Ochronie Danych Osobowych).
	Administratorem danych osobowych są Targi w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Galicyjska 9, kod pocztowy: 31-586, NIP: 6761050090 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie Wydział XI KRS pod numerem KRS 0000192313. Wszystkie dane osobowe podawane w trakcie rejestracji są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed
dostępem do nich przez osoby trzecie. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych. Administrator danych oświadcza,
iż nie udostępnia, ani nie sprzedaje zbieranych danych osobowych osobom trzecim, bez zgody samych Klientów.
££ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Targi w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Galicyjska 9. Jestem świadom/świadoma, iż mam prawo dostępu
do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 7)
ustawy o ODO.
££ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Targi w Krakowie Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul Galicyjska 9, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma prawa dostępu
do treści moich danych i możliwości ich poprawiania, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

data

pieczęć firmy

podpis osoby upoważnionej do zawierania umów

Targi w Krakowie Sp. z o.o., 31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9, tel. (+4812) 6445932, fax (+4812) 6446141, e-mail: ksiazka@targi.krakow.pl, www.ksiazka.krakow.pl

§

22
REGULAMIN WYNAJMU SAL SEMINARYJNYCH 2017

REGULAMIN WYNAJMU SALI SEMINARYJNEJ I SALONIKU LITERACKIEGO
1. W ramach Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie dostępne są następujące sale seminaryjne:
sala seminaryjna BUDAPESZT – podzielona na partycje:
Budapeszt AB >>> 80 os. (w układzie teatralnym)
Budapeszt C >>> 100 os. (w układzie teatralnym)
sala seminaryjna LWÓW – podzielona na partycje:
Lwów A >>> 70 os. (w układzie teatralnym)
Lwów B >>> 70 os. (w układzie teatralnym)
Lwów C >>> 70 os. (w układzie teatralnym)
sala seminaryjna WIEDEŃ – podzielona na partycje:
Wiedeń A >>> 140 os. (w układzie teatralnym)
Wiedeń B >>> 140 os. (w układzie teatralnym)
sala seminaryjna PRAGA – podzielona na partycje:
Praga A >>> 60 os. (w układzie teatralnym)
Praga B >>> 60 os. (w układzie teatralnym)
2. W ramach Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie dostępny jest Salonik Literacki, zlokalizowany w hali Wisła. Widownia Saloniku Literackiego może
pomieścić ok. 90 osób.
3. W celu rezerwacji sali seminaryjnej/Saloniku Literackiego należy przesłać wypełniony i podpisany formularz nr 8/8B.
4. Rezerwacja wybranego terminu wynajmu sali seminaryjnej/Saloniku Literackiego następuje w momencie jego potwierdzenia przez zespół Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.
5. Sala seminaryjna wynajmowana jest na 50 min, a Salonik Literacki – na 45 min.
6. Każda sala seminaryjna wyposażona jest w zestaw nagłośnieniowy, mikrofon
bezprzewodowy, rzutnik i ekran. Na życzenie rezerwującego salę seminaryjną
istnieje możliwość jej automatycznego zaciemniania. Prezentacje wyświetlane
na ekranie w sali seminaryjnej powinny być przygotowane w formacie 16:9. Uwaga! Standardowe przyłącza dostępne w salach seminaryjnych to HDMI oraz VGA.
W przypadku komputerów z innym typem złącza organizator Międzynarodowych
Targów Książki w Krakowie nie zapewnia odpowiednich przejściówek.
7. W skład wyposażenia Saloniku Literackiego wchodzą: system nagłośnieniowe oraz 3 mikrofony bezprzewodowe. Na terenie Saloniku Literackiego na czas
trwania spotkania rezerwujący Salonik Literacki ma prawo ustawić ekspozytory
promocyjne.
8. Dodatkowe elementy wyposażenia sali seminaryjnej należy zamawiać na
formularzu 8A. W przypadku Saloniku Literackiego organizatorzy Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie dopuszczają możliwość zamawiania
jedynie dodatkowych mikrofonów. Zamówienia te należy składać także na
formularzu 8A z zaznaczeniem, że zamówienie dotyczy Saloniku Literackiego.
9. Organizatorzy Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie zapewniają
wsparcie techniczne przed, jak i w trakcie trwania spotkań w sali seminaryjnej/
Saloniku Literackim. Uwaga! Personel techniczny nie zajmuje się bieżącą obsługą
sprzętu oraz konfiguracją programów służących do przeprowadzenia prezentacji
(dotyczy komputerów niedostarczonych przez TWK).
10. Niestandardowe wyposażenie sali seminaryjnej/Saloniku Literackiego należy
uzgodnić z organizatorem Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.
11. Ustawienie wynajmowanej sali (teatralne/szkolne) należy określić w momencie rezerwacji sali. Zmiana ustawienia bezpośrednio przed spotkaniem,
w trakcie trwania Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, będzie realizowania w miarę możliwości. Uwaga! Zmiana ustawienia z teatralnego na szkolny

data

pieczęć firmy

spowoduje zmniejszenie liczby miejsc w sali. W przypadku Saloniku Literackiego
możliwe jest jedynie ustawienie teatralne, w konfiguracji określonej przez organizatora Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.
12. Rezerwujący salę seminaryjną/Salonik Literacki jest zobowiązany do przestrzegania czasu trwania spotkania. Organizator Międzynarodowych Targów
Książki w Krakowie zastrzega sobie prawo do przerwania spotkania, jeśli przewidziany czas jego trwania ulegnie przedłużeniu z przyczyn niezależnych od organizatora Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.
13. Rezerwujący salę seminaryjną/Salonik Literacki jest zobowiązany do podania organizatorowi w terminie wskazanym przez formularz 8 i 8B informacji
szczegółowych dotyczących organizowanego spotkania: temat, imię i nazwisko
prelegenta i zaproszonych gości, pełna nazwa organizatora spotkania, kontakt
do osoby odpowiedzialnej za spotkanie. Rezerwujący salę seminaryjną/Salonik
Literacki bierze na siebie pełną odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych do informacji, w tym danych ewentualnych współorganizatorów i sponsorów. W razie konieczności zamieszczenia logotypu zamawiający jest zobowiązany
podpisać „Zgodę na wykorzystanie znaku towarowego”.
14. Zaproszenia wysyłane przez rezerwującego salę seminaryjną/Salonik Literacki nie uprawniają do bezpłatnego wejścia na teren Międzynarodowych Targów
Książki w Krakowie. Rezerwujący salę seminaryjną/Salonik Literacki jest zobligowany do poinformowania uczestników spotkania o konieczności zakupienia
biletu wstępu na Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Rezerwujący salę
seminaryjną/Salonik Literacki ma możliwość zakupienia zaproszeń dla uczestników w cenie 12 zł/szt. Zamówione zaproszenie będą wysłane do siedziby firmy
rezerwującej salę seminaryjną/Salonik Literacki przed rozpoczęciem Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, celem przekazania ich zaproszonym uczestnikom spotkania. Zaproszenia uprawniają do jednorazowego wejścia na teren
Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie w każdy z 4 dni ich trwania.
15. Płatności za wynajem Sali seminaryjnej/Saloniku Literackiego powinny być
uregulowane zgodnie z datą płatności na wystawionej przez TWK fakturze pro
forma. Płatności należy dokonać na konto Targów w Krakowie Sp. z o.o. na podstawie otrzymanej faktury pro forma:
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. II Oddział w Krakowie
Numer konta: 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001.
16. W przypadku rezygnacji z wynajmu Sali przed 26.09.2017 rezerwujący salę
seminaryjną/Salonik Literacki jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z wynajmu.
Oświadczenie o rezygnacji z wynajmu Sali seminaryjnej/Saloniku Literackiego
wynajmujący jest zobowiązany złożyć na piśmie pod rygorem nieważności i przesłać do TwK mailowo na adres wieczorek@targi.krakow.pl. Do przyjęcia rezygnacji
z Sali seminaryjnej/Saloniku Literackiego konieczne jest mailowe potwierdzenie
ze strony Organizatora.
W przypadku rezygnacji z wynajmu Sali po 26.09.2017 rezerwujący salę seminaryjną/Salonik Literacki jest zobowiązany do uregulowania całości należności wynikających ze złożonego zamówienia.
17. Informacje o spotkaniach w sali seminaryjnej/Saloniku Literackim będą udostępnione na stronie internetowej organizatora Międzynarodowe Targi Książki
w Krakowie oraz w informatorze targowym, pod warunkiem przesłania tematów
spotkań do 11.09.2017. Informacja o spotkaniu w sali seminaryjnej będzie dodatkowo wyświetlana na agendzie przed salą seminaryjną (tekst). Z kolei informacja
o spotkaniu w Saloniku Literackim będzie dodatkowo wyświetlana na ekranach
umieszczonych na zewnętrznych ścianach Saloniku Literackiego (tekst + grafika).
18. Wszelkie inne uzgodnienia dotyczące wynajmu Sali muszą być dokonane na
piśmie i potwierdzone przez TwK.

podpis osoby upoważnionej do zawierania umów

Targi w Krakowie Sp. z o.o., 31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9, tel. (+4812) 6445932, fax (+4812) 6446141, e-mail: ksiazka@targi.krakow.pl, www.ksiazka.krakow.pl

