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Targi: Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie®.
Strona internetowa wydarzenia: www.ksiazka.krakow.pl
Termin Rozpoczęcia Targów: 27.10.2022 godz.: 10:00.
Termin Zakończenia Targów: 30.10.2022 godz.: 17:00.
Termin potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa: 7 dni od daty otrzymania przez TwK zgłoszenia Wystawcy w Panelu
Wystawcy.
Termin odmowy potwierdzenia zgłoszenia: 7 dni od daty otrzymania przez TwK zgłoszenia Wystawcy w Panelu Wystawcy.
Dzień Montażowy:
• 25.10.2022 (od 09:00 do 18:00 – powierzchnia niezabudowana).
• 26.10.2022 (od 09:00 do 20:00 – powierzchnia zabudowana i stoiska standardowe).
Termin Demontażu: 30.10.2022 (od 17:00 do 24:00).
Termin płatności na wniesienie opłat zgodnie z punktem 3.3: 14 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
Termin płatności na wniesienie opłat zgodnie z punktem 3.4:
a) opłata rejestracyjna + rata 1: w wysokości 45 % należności brutto wynikającej z zamówienia w Panelu Wystawcy,
wpłacana jako zaliczka 14 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia;
b) rata 2: pozostała część całkowitej należności brutto wynikającej z zamówienia w Panelu Wystawcy, wpłacana do dnia
21.10.2022 przed objęciem stoiska targowego.
Termin rezygnacji z udziału w targach, o którym mowa w pkt 4.1 i 4.2 Regulaminu: do 25.09.2022.
Adres e-mail do złożenia rezygnacji na mocy pkt 4.3: ksiazka@targi.krakow.pl
Termin zgłaszania zmian w wyposażeniu i mediach: do 25.09.2022.
Lista regulaminów do przekazania firmom wykonującym stoisko zgodnie z pkt.5.5:
• Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,
• Przepisy techniczne, przeciwpożarowe i BHP,
• Regulamin korzystania z obiektów EXPO Kraków,
• Regulamin korzystania z płatnych miejsc parkingowych.
Lista regulaminów obowiązujących Współwystawców:
• Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,
• Przepisy techniczne, przeciwpożarowe i BHP,
• Regulamin korzystania z obiektów EXPO Kraków,
• Regulamin korzystania z płatnych miejsc parkingowych.
Termin zgłoszenia potrzeby wykorzystania dźwigów, podnośników itp. wynikający z pkt 8.4: do 25.09.2022.
Termin na dostarczenie wpisu do katalogu w Panelu Wystawcy: do 25.09.2022.
Termin zgłoszenia autorów i prelegentów zgodnie z pkt 9.13: do 25.09.2022. Termin zgłoszenia gości wystawców, gości
autorów zgodnie z pkt 9.13: do 21.10.2022.
Wysokość opłaty za każdą rozpoczętą roboczogodzinę przedłużenia dnia montażowego: 500 zł netto (słownie pięćset złotych
netto) + podatek VAT w obowiązującej stawce.
Wysokość opłaty za każdą rozpoczętą roboczogodzinę przedłużenia dnia demontażowego: 500 zł netto (słownie pięćset
złotych netto) + podatek VAT w obowiązującej stawce.
Oficjalny spedytor Targów: TRANSMEBLE INTERNATIONAL Sp. z o.o. Osoba do kontaktu: Marcin Frontczak, tel. 501 710 984,
e-mail: marcin@transmeble.com.pl.
Co najmniej 75% asortymentu prezentowanego na targach powinny stanowić książki lub gadżety bezpośrednio powiązane z
książkami.
W przypadku gdy na skutek wystąpienia siły wyższej, w tym uregulowań sanitarnych lub epidemiologicznych zostanie
wprowadzony zakaz organizacji imprez wystawienniczych wpłacone zaliczki zostaną zwrócone w terminie do 30 dni od
odwołania Targów lub zaliczone na poczet kolejnej edycji, jeśli taka będzie decyzja Wystawcy. Opłata rejestracyjna nie podlega
zwrotowi jednak Wystawca, który przeniesie zaliczki na przyszłą edycję Targów będzie z niej zwolniony. nie obowiązuje punkt
14.4 ani 14.5 Regulaminu Targów.
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