
K A R T A    I N F O R M A C Y J N A  
XX GIEŁDA BUDOWNICTWA I WYPOSA ŻENIA 

                                                           Rynek 12,  44-200 Rybnik 
                  17.04.2015 - 19.04.2015                                   tel/fax (032) 42 211 68, 42 37 566                  
       
1. Miejsce organizacji Giełdy:   Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych 
      44-200 Rybnik, ul. Św. Józefa 30 
 
2. Termin i godziny otwarcia:   17.04.2015 - 19.04.2015 
      w godz. od 10.00 do 17.00 
 
3. Informacji udzielają:    Izba Przemysłowo-Handlowa 
      Rybnickiego Okręgu Przemysłowego 
      44-200 Rybnik, Rynek 12 
      Grażyna Rycman, Katarzyna Gilner 
      tel./fax 42-211-68, 42-37-615 
      biuro@izbaph.rybnik.pl . 
 

4.  Karty zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty kwoty stanowiącej 50% kosztów zamówienia przyjmowane będą  
do dnia 10.03.2015 r. w Biurze Organizacyjnym Giełdy. Pozostałe 50% kosztów prosimy wpłacać do dnia 31.03.2015 r. 
Wpłat należy dokonać na konto Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego  
w Getin Noble Bank S.A. o/Rybnik : 03 1560 0013 2367 0288 6534 0001 z dopiskiem "DOM". 
Za datę spełnienia świadczenia uważa się, zgodnie z § 7 p.4 Zarządzenie Prezesa NBP z dn. 29.5.1998r. W sprawie form i trybu rozliczeń   
pieniężnych za pośrednictwem banku (NP. nr 21 pozycja 320), datę wpływu środków na konto wierzyciela.  
Kolejność zgłoszenia wraz z wpłatą 50% kosztów decydować będzie o lokalizacji stoiska. 
 

-  wystawcy, którzy do dnia 10.03.2015 r. złożą kart ę zgłoszenia i dowód wpłaty pełnej kwoty należności, korzystają z  
   10% upustu od ceny netto zamawianej powierzchni. 
- 10% rabatu od ceny netto otrzymują za wynajęcie powierzchni Członkowie Izby Przemysłowo-Handlowej  
   Rybnickiego Okręgu Przemysłowego należący do Izby minimum rok i niezalegający z płaceniem składek  
   członkowskich. 
-  Wystawcy, którzy zamówią więcej niż 20 m² do 30 m² korzystają z 5% upustu ceny netto zamawianej powierzchni. 
       powyżej 30 m² korzystają z 10% upustu ceny netto zamawianej powierzchni. 
Rabaty sumują się tylko dla Członków Izby, którzy należą do Izby minimum rok i nie zalegają z płaceniem składek 
członkowskich. 

5. Spotkania Wystawców z projektantem stoisk dotyczące ich sposobu zabudowy oraz lokalizacji odbędą się w Pracowni  Reklamy    
     ,,EFEKT” w Rybniku, ul. Solskiego 5, tel. 42 220 86, kom. 0601 436 476, e-mail: biuro@efekt-projekty.pl  
     w dniach: 10.03.2015r. do 27.03.2015 r. w terminie uzgodnionym wcześniej z pracownią. 
     Z pracownią można się skontaktować po załatwieniu formalności w Biurze Organizatora. 
 

6. Anulowanie udziału w targach: 
 - anulowanie udziału w terminie do 10.03.2015 r. spowoduje zwrot całości wniesionej wpłaty  
 - anulowanie udziału w terminie od 11.03.2015 r. do 27. 03.2015 r. powoduje konieczność zapłacenia kwoty 
                równej 50% wartości zlecenia 

- anulowanie udziału w terminie po 27.03.2015 r. powoduje konieczność zapłacenia 100% wartości zlecenia. 
 

7. Zagospodarowanie stoisk może odbywać się w dniach: 
16.04.2015 r., w godz. 10.00-18.00,      17.04.2015 r., w godz.   8.00-9.30 

 

8. Likwidacja stoisk może odbywać się w dniach 19.04.2015 r. po godzinie 17.00 oraz w dniu 20.04.2015 r. w godz. 8.00-12.00.  
    Wywóz eksponatów oraz likwidacja stoiska przed zakończeniem imprezy są zabronione. 
 

9. W czasie przeznaczonym na zagospodarowanie i likwidację stoisk obecność wystawcy jest obowiązkowa. W tym czasie Organizator nie    
    ponosi odpowiedzialności za sprzęt i wyposażenie stoisk. 
 

10. Godziny udostępnienia stoisk w czasie targów: 
 a) dla wystawców od godz. 9.30 do 17.30      b) dla zwiedzających od godz. 10.00 do 17.00 
 

11. Giełda jest chroniona przez Organizatora w dniach od 16.04.2015r. do 20.04.2015r. w godz. 17.00-10.00. 
 

12. Opłata za wynajęcie sali w celu zorganizowania seminarium i prelekcji wynosi 60 zł/1 godz. + VAT,  
      płatne na konto Organizatora do dnia 27.03.2015 r.   
 

13. Zasilanie stoisk energią elektryczną w godz. od 9.30 do 17.30 (nie dot. obwodów całodobowych). 
14. Organizator nie zapewnia dostępu do Internetu. 
 

15. Liczba bezpłatnych identyfikatorów dla wystawców uzależniona jest od wynajętej powierzchni wystawowej i wynosi: 
 - przy powierzchni       do  4 m2    - 2 szt. 
 -                      od  5 do 10 m2  - 3 szt. 
 -                      od  11do 30 m2 - 4 szt. 
 -                      powyżej  30 m2 - 5 szt. 
 

16. Wystawcy przysługuje 1 bezpłatna karta parkingowa. 
 

17. Identyfikatory i karty parkingowe będą do odbioru w punkcie informacyjnym Giełdy w budynku Zespołu Szkół  Ekonomiczno- 
       Usługowych w dniu 16.04.2015 r. w godz. 10.00-18.00. 

Biuro Organizacyjne                  
            Giełdy 
 


