REGULAMIN VIII ŚWIECKICH TARGÓW EDUKACYJNYCH I PRACY –
17.03.2016 r.
organizowanych przez
Vistula-Park Świecie Sp. z o.o.
Sebastian Glaziński, Izabela Kulczyk (doradcy zawodowi).
1. Cele Targów:
a) zapoznanie uczniów gimnazjów z pełną ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych oraz możliwościami
zdobycia określonego wykształcenia, zawodu i specjalizacji po ukończeniu wybranej szkoły
ponadgimnazjalnej,
b) zapoznanie uczniów szkół średnich z pełną ofertą edukacyjną szkolnictwa wyższego oraz możliwościami
zdobycia określonego wykształcenia, zawodu i specjalizacji po ukończeniu wybranej szkoły wyższej,
c) przedstawienie interesujących form działalności kulturalnej i oświatowej,
d) pokaz najciekawszych prac dyplomowych uczniów, wytworów i usług warsztatów szkolnych, osiągnięć
i sukcesów szkoły, ciekawostek z życia społeczności szkolnej, propozycji i opracowań dydaktycznych,
e) wymiana doświadczeń, pomysłów i rozwiązań,
f) przedstawienie lokalnych firm, które w przyszłości staną się dla uczniów potencjalnymi miejscami pracy,
g) prezentacja firm pośrednictwa pracy oraz innych organizacji pomagających bezrobotnym
(Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Urzędów Pracy, OHP),
h) szeroko rozumiana reklama szkół, uczelni.

2. Osoby korzystające z imprezy: Odbiorcami targów są uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu powiatów: świeckiego, chełmińskiego, tucholskiego, nauczyciele,
pedagodzy szkolni, doradcy zawodowi, osoby dorosłe, bezrobotni, zainteresowani mieszkańcy.

3. Sprawy organizacyjne:
a) Targi odbędą się w dniu 17 marca 2016 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu
ul. Sienkiewicza 3.
b) Targi odbywać się będą w godzinach od 10.00-13.30.
c) Organizator zapewnia wystawcom stoiska targowe.
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d) Dla każdego wystawcy przewidziano moduł standardowy o wymiarach 3x3m - 9m .
Istnieje możliwość dokupienia jednego dodatkowego modułu za opłatą 123 zł. brutto.
e) Wystawcami na targach są pracodawcy, uczelnie, szkoły ponadgimnazjalne, instytucje szkolące młodzież
oraz inne instytucje zajmujące się problematyką edukacji, kultury, pracy i przedsiębiorczości.
f) Wystawcy powinni być obecni przy stoiskach w godzinach 10.00-13.30.
g) Odwiedzający (młodzież, dorośli oraz inne osoby) uczestniczą w targach, szkoleniach i warsztatach
bezpłatnie.
h) Zgłoszenie uczestnictwa w Targach następuje za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
i) Podczas VIII edycji targów wprowadzamy występy/prezentacje w jednym miejscu, aby nie zagłuszać innych
wystawców. Maksymalny czas wystąpienia to 5 minut. Może być to forma artystyczna.
Prezentacje/wystąpienia będą odbywać się w wyznaczonym miejscu na arenie głównej.

4. Zasady uczestnictwa:
a) Warunkiem uczestnictwa wystawców jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona przez organizatora, dokonanie wszelkich płatności do dnia
7 marca 2016 r. (poniedziałek) do godziny 15.00 organizatorowi pocztą na adres:
Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie z dopiskiem - ,,Targi Edukacyjne
2016”; na numer faxu: 0 52 333 29 41 lub na adres e-mail: targi@vistulapark.pl
Numer konta do wpłat: Bank Spółdzielczy w Chełmnie o/Świecie: 73 9486 0005 0027 3622 2000 0001
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b) Uprzejmie prosi się wystawców o przygotowanie stoisk najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem
targów.
c) Wystawca może przygotować prezentację multimedialną, która będzie wyświetlana w obrębie stoiska.
Aby nie przeszkadzać innym wystawcom prosimy o wyłączenie dźwięku z prezentacji multimedialnych.
Wystawca zapewnia w swoim zakresie sprzęt do wyświetlania prezentacji multimedialnych.
d) Podczas targów odbędzie się konkurs na najlepsze stoisko. Wszystkie szczegółowe kryteria oceny stoisk
i przebiegu konkursu zostały opisane w odrębnym regulaminie - ogłoszenie wyników konkursu
i wręczenie nagród nastąpi w dniu imprezy tj. 17 marca 2016 r. o godzinie 13.10.
e) Prosimy o zabranie przedłużaczy o długości minimum 10 metrów w celu podłączenia się do
głównej sieci energetycznej, która znajduje się w pewnej odległości od stoiska.

5. Reklama:
a) Wystawca reklamuje swoją szkołę, firmę wyłącznie na wynajętym stoisku. Strona zewnętrzna ścian
pozostaje do dyspozycji Organizatora.
b) Umieszczenie reklam, bannerów poza stoiskiem na terenie Targów odbywa się jedynie
po uzgodnieniu z Organizatorem.

6. Bezpieczeństwo wystawców i zwiedzających oraz utrzymanie porządku:
a) Wystawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów w szczególności dotyczących bezpieczeństwa
i porządku oraz ppoż, a także stosować się do poleceń Organizatora w tym zakresie.
b) Z uwagi na różne godziny przybywania zorganizowanych grup zwiedzających oraz osób
indywidualnych uprzejmie prosimy o pozostanie w miarę możliwości do zakończenia targów.
c) W przypadkach losowych Wystawca zobowiązany jest uzyskać od Organizatora indywidualną zgodę na
likwidację stoiska w terminie wcześniejszym niż zakończenie Targów na warunkach specjalnie
uzgodnionych zapewniających niezakłócony przebieg Targów.
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez innych Wystawców lub osoby
trzecie, w tym uszkodzenia eksponatów znajdujących się na targach, dostarczonych przez Wystawców oraz
za wszelkie rzeczy pozostawione po zakończeniu imprezy.
e) Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, przerwą w dopływie prądu oraz innymi
czynnikami losowymi.
f) Wystawca zobowiązany jest do zgłoszenia Organizatorowi wszelkich powstałych szkód.
g) Na terenie Targów obowiązuje zakaz:
1) palenia tytoniu i używania otwartego ognia;
2) wnoszenia substancji chemicznych pożarowo niebezpiecznych;
3) zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciw pożarowych, przejść dla publiczności,
ciągów komunikacyjnych oraz wyjść ewakuacyjnych;
4) pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń przystosowanych do ciągłej
eksploatacji.
h) Wystawca zobowiązuje się do utrzymania czystości na stoisku.
i) Organizator zobowiązuje się do usuwania śmieci i utrzymania czystości na ciągach komunikacyjnych.

17 lutego 2016 r.

ORGANIZATORZY:
Vistula-Park Świecie Sp. z o.o.
Sebastian Glaziński, Izabela Kulczyk (doradcy zawodowi).
KONTAKT:
Email: targiedukacyjne@wp.pl
Strona internetowa: www.targiedukacyjne.edu.pl
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