
REGULAMIN UDZIAŁU W TARGACH 

Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji Dezynsekcji i Deratyzacji  
ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa, NIP: 5271045891, KRS: 0000106326, REGON: 010702220 

Konto: Santander Bank Polska S.A. 22 1090 1463 0000 0001 3579 4494, Tel. 22 633 60 23, kom. 604 463 686, e-mail: biuro@deratyzacja.com.pl, www.pspddd.pl 

1. MIEJSCE I GODZINY OTWARCIA WYSTAWY 
Miejsce: Centrum Targowe PARK Toruń 

Adres: Szosa Bydgoska 3, 87-100 Toruń 

Data i godziny 
otwarcia: 

Czwartek 
Piątek 

11 maja 2023 r. 
12 maja 2023 r. 

10:00 –16:00 
10:00 –15:00 

 
2. ORGANIZATOR 

Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji 
ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa 
Tel. 0048 22 633 60 23 
Tel kom: 0048 604 463 686 
www.pspddd.pl 
www.conexpest.pl 
conexpest@pspddd.pl  
 

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
A. Przepisy niniejszego Regulaminu regulują zasady uczestnictwa Wystawców w Targach i Konferencji 

Branży DDD ConExPest2023, zwanych dalej: Targami/wydarzeniem. 
B. Zgłoszenie udziału w Targach na warunkach określonych w pkt. 5 Regulaminu jest równoznaczne  

z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
C. W Targach mogą wziąć udział Wystawcy prezentujący ofertę zgodną z zakresem tematycznym bądź 

branżowym wydarzenia. 
D. Organizator zastrzega sobie prawo:  

- weryfikacji oferty danego Wystawcy oraz 
- odmowy uczestnictwa w Targach Wystawcy, którego oferta okaże się niezgodna z zakresem 

tematycznym bądź branżowym wydarzenia. 
E. Na terenie Centrum Targowego PARK Toruń obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu. Za każdy 

przypadek naruszenia powyższego zakazu uczestnik Targów zobowiązuje się do zapłaty na rzecz 
Organizatora kary umownej w kwocie 1000 PLN, co nie wyłącza możliwości dochodzenia przez 
Organizatora zapłaty odszkodowania przenoszącego wartość ww. kary umownej na zasadach 
ogólnych. 

F. Osoba znajdująca się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowująca się wulgarnie  
lub agresywnie albo w inny sposób zagrażająca bezpieczeństwu osób biorących udział w Targach  
lub mieniu znajdującego się na terenie Targów, może zostać w każdym czasie usunięta z uczestnictwa  
w Targach. 

 
4. MONTAŻ I DEMONTAŻ STOISK 

A. Warunki w tym dokładne daty montażu oraz demontażu stoisk zostaną podane w późniejszym terminie. 
B. Stoiska i wystawy nie mogą być częściowo lub całkowicie rozebrane do momentu zamknięcia wystawy. 

W wypadku niedotrzymania powyższego warunku organizatorzy mogą nałożyć karę na wystawcę  
w wysokości 500 Euro (pięćset euro 00/100) i odmówić rezerwacji w przyszłych wystawach ConExPest. 

 
5. REJESTRACJA WYSTAWCÓW 

A. Wystawcy rejestrujący się do 31 grudnia 2022 roku otrzymają rabat za wynajem stoiska w wysokości 10%. 
Rabat nie dotyczy wszelkich dodatkowych wynajmowanych elementów wyposażenia stoiska i 
dodatkowo domawianych powierzchni po 31 grudnia 2022.  

B. Oficjalna rejestracja wystawcy następuje po wpłaceniu pełnej kwoty za wynajem stoiska. Stoisko można 
zarezerwować wypełniając formularz rejestracyjny na stronie www.conexpest.pl. 

C. Rejestracja i rezerwacja stoisk następuje według kolejności zgłoszeń. 
D. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną w momencie wpłaty na konto Stowarzyszenia Pracowników 

Dezynfekcji Dezynsekcji i Deratyzacji 20 % sumy wynajmu powierzchni wraz z zabudową. W przypadku 
rezygnacji z udziału w wystawie ConExPest2023 wpłata z tytułu rezerwacji nie podlega zwrotowi. 

E. W przypadku niespełnienia warunków żadne reklamacje nie będą rozpatrywane i nie będą podstawą 
do występowania przeciwko organizatorowi. 
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6. KOSZTY UCZESTNICTWA I WYNAJMU POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ 
A. Podana cena obejmuje koszty wynajmu 1 m² powierzchni wraz ze standardową zabudową.  

W przypadku rezygnacji z części zabudowy standardowej nie jest przewidziany zwrot za niewykorzystane 
elementy zabudowy standardowej. 

B. Zabudowa standardowa obejmuje:  
- zabudowa – ścianki zewnętrzne + fryz wykonane z systemu oktagonalnego; 
- wykładzina dywanowa na stoisku; 
- oświetlenie – 1 pkt/4m²; 
- 1 szt. gniazdo elektryczne 230V/1kW; 
- kosz. 

C. Minimalna powierzchnia wystawiennicza to 4m². Cena za 1 m2 powierzchni to 150 EUR  
(710 PLN). 
- 4m²       150 EUR (710 PLN) /1 m² netto plus 23% VAT 
- 6m²       150 EUR (710 PLN) /1 m² netto plus 23%VAT  
- 9m²       150 EUR (710 PLN) /1 m² netto plus 23%VAT  
- 12m²     150 EUR (710 PLN) /1 m² netto plus 23%VAT  
- 16 m2   150 EUR (710 PLN) /1 m² netto plus 23%VAT  
- 20 m2   150 EUR (710PLN) /1 m² netto plus 23%VAT  
- 25m2    150 EUR (710 PLN) /1 m² netto plus 23%VAT 
Moduły stoisk podlegają łączeniu po uzgodnieniu z Organizatorem.  
Natomiast maksymalna ilość m2 dla 1 wystawcy przeznaczona pod zabudowę nie może przekroczyć 32 
m². 

D. Cena za 1m2 powierzchni wystawienniczej na zewnątrz budynku, w którym odbywają się Targi, 
w miejscu wskazanym przez Organizatora to 75 EUR (355 PLN). 

E. Dla członków wspierających i członków zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia Pracowników 
Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji przewidziany jest rabat w wysokości 10% (Rabat udzielany 
wyłącznie dla członków po opłaceniu należnych składek członkowskich za rok 2022  
do dnia 31 grudnia 2022 r.) 

F. Koszty dodatkowych mediów/ wyposażenia stoisk: 
- Istnieje możliwość wynajęcia mediów oraz dodatkowych elementów i wyposażenia stoisk 
Koszty dodatkowych mediów i wyposażenia do uzgodnienia z Organizatorem. 

G. W cenie stoiska Organizator zapewnia dla każdego wystawcy zaproszenie na uroczystą kolację. 
 

7. WARUNKI PŁATNOŚCI 
A. Płatność za wynajem powierzchni wystawienniczej i ewentualnych dodatkowych elementów 

wyposażenia stoiska należy dokonać przelewem na konto Polskiego Stowarzyszenia Pracowników 
Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji. 
 

Nr konta PSPDDD 
Bank Santander 

IBAN: PL 22 1090 1463 0000 0001 3579 4494 
SWIFT: WBKPPLPP 

 
 

B. Opłata za stoisko musi wpłynąć na konto Stowarzyszenia najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od dnia 
otrzymania faktury za wynajem stoiska. Faktura VAT może być dostarczona do wystawcy mailem lub za 
pośrednictwem poczty bądź kuriera.  
Jeżeli opłata nie dotrze ww. terminie rezerwacja jest automatycznie anulowana, a miejsce jest 
udostępniane do wynajmu. Wystawca musi zapewnić organizatorowi potwierdzenie dokonanej 
zapłaty. 
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8. PRZEPUSTKI DLA WYSTAWCÓW 
A. Organizator zapewnia przepustki dla wystawców w zależności od wynajmowanej powierzchni 

wystawienniczej: 
- Do 8m²    2 szt.  
- Do 16m²  3 szt.  
- Do 20m²  4 szt.  
- Do 32m²  5 szt. 

 
9. PRZYGOTOWANIE, MONTAŻ I ARCHITEKTURA STOISKA 

A. Wystawca jest w pełni odpowiedzialny za stoisko wystawowe. Podłogi, ściany hali, słupy konstrukcyjne, 
elementy instalacji wodnych, elektrycznych i przeciwpożarowych nie mogą być malowane, dziurawione 
i zaklejane w żaden sposób.  

B. Za ewentualne szkody wynikłe z nieprzestrzegania tej zasady będą finansowo obciążały wystawcę. 
Wielkość szkody będzie oceniana przez właściciela obiektu. Na stoiskach, na których występują słupy 
konstrukcyjne należy umożliwić do nich dostęp o każdej porze. Słupów nie można zabudowywać. 

 
10. KATALOG TARGÓW ORAZ LISTA WYSTAWCÓW I ZAMIESZCZANIE REKLAM 

A. Organizatorzy zamieszczą na stronie internetowej www.conexpest.pl listę wystawców. Lista będzie 
dostępna na stronie do momentu aktualizacji strony przez okres co najmniej 2 lat. 

B. Organizator udostępni bezpłatnie listę wystawców dla odwiedzających wystawę w formacie A5 
zawierającą opis dostarczony przez danego wystawcę (maksymalnie jedna strona A5), 

C. Organizator stworzy katalog targów, w którym każdy wystawca, który wykupił stoisko będzie miał 
możliwość zamieszczenia reklamy (po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem), zgodnie z poniższym 
cennikiem: 
- 1 str A5 – EUR 360 netto plus 23% VAT  
- 1/2 str A5 – EUR 280 netto plus 23% VAT 

D. Co do zasady każdy Wystawca ma prawo reklamować się oraz promować swoją firmę wyłącznie w 
ramach wykupionego stoiska. 

E. Każdy uczestnik Targów, zarówno wystawca, jak i podmiot nieposiadający wykupionego stoiska, ma 
prawo wystawienia rollupu lub standu reklamowego w miejscu uzgodnionym z Organizatorem. Cena za 
wystawienie jednego rollupu lub standu reklamowego o pow. do 4 m2 wynosi 500 zł netto plus 23% VAT. 

 
11. POZOSTALI UCZESTNICY WYSTAWY (ODWIEDZAJĄCY) 

A. Zwiedzanie wystawy przez odwiedzających jest bezpłatne.  
B. Warunkiem wstępu na teren wystawy będzie uprzednia rejestracja uczestników polegająca  

na wypełnieniu stosownego formularza. 
C. Z zastrzeżeniem punktu 10 lit. C, D, E niniejszego Regulaminu Uczestnik Targów, niebędący 

przedstawicielem wystawcy, nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora w jakikolwiek 
sposób reklamować siebie lub podmiotów trzecich na terenie Targów, w szczególności poprzez 
zamieszczanie reklam, rozdawanie upominków lub materiałów reklamowych uczestnikom Targów. Za 
każdy przypadek naruszenia powyższego zakazu uczestnik Targów zobowiązuje się do zapłaty na rzecz 
Organizatora kary umownej w kwocie 1000 PLN, co nie wyłącza możliwości dochodzenia przez 
Organizatora zapłaty odszkodowania przenoszącego wartość ww. kary umownej na zasadach 
ogólnych. Nadto taki uczestnik może zostać niezwłocznie usunięty z uczestnictwa w Targach. 
 

 


