
 

 

 

R E G U L A M I N 

Dla stoisk handlowych 

 

I. Informacje ogólne: 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) został wydany przez Targi Kielce S.A., ul. 

Zakładowa 1, 25-672 Kielce (zwanymi dalej TK) i obowiązuje na terenie TK w Kielcach. 

2. Regulamin dotyczy właścicieli (zwanych dalej Kontrahentem) stoisk handlowych. 

3. Kontrahent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść. 

II. Postanowienia Regulaminu: 

1. TK wyznacza określoną ilość stoisk na działalność handlową i wskazuje ich miejsce. 

2. Samowolna zmiana wyznaczonego miejsca usytuowania stoiska bez zgody TK, jest 

jednoznaczna ze złamaniem zasad Regulaminu i grozi usunięciem Kontrahenta z terenów 

targowych bez zwrotu opłaty za stoisko. 

3. Prawo handlu dotyczy dni, w których odbywają się TARGI. 

4. TK zastrzega sobie prawo wprowadzenia wyłączenia z handlu całości lub określonego 

asortymentu oferowanego przez Kontrahenta. 

5. Kontrahent przed objęciem wyznaczonej powierzchni ma obowiązek uiszczenia całej opłaty 

zgodnie z „Cennikiem dla stoisk handlowych i gastronomicznych”. 

6. W przypadku złożenia zapotrzebowania przez Kontrahenta na media (prąd, woda itp.) - 

obowiązuje opłata zgodnie z formularzem danej imprezy targowej. 

7. Kontrahent w cenie opłaty za udział otrzymuje karty parkingowe, których ilość jest 

uzależniona od zamówionej powierzchni: 

- do 10 m2 – 1 szt., 

- powyżej 10 m2 do 25 m2 – 1 szt., 

- powyżej 25 m2 do 50 m2 – 2 szt., 

- powyżej 50 m2 do 70 m2 – 2 szt., 

- powyżej 70 m2 do 100 m2 – 3 szt. 

Zakup dodatkowych kart parkingowych zgodnie z cenami obowiązującymi na danym 

wydarzeniu. 

8. Kontrahent w cenie opłaty za udział otrzymuje karty wejściowe, których ilość jest 

uzależniona od zamówionej powierzchni: 

- do 10 m2 – 2 szt., 

- powyżej 10 m2 do 25 m2 – 3 szt., 

- powyżej 25 m2 do 50 m2 – 5 szt., 

- powyżej 50 m2 do 70 m2 – 8 szt., 

- powyżej 70 m2 do 100 m2 – 10 szt. 

Zakup dodatkowych kart wejściowych zgodnie z cenami obowiązującymi na danym 

wydarzeniu. 

9. Kontrahent oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za asortyment oferowany przez 

siebie na terenie TK. 

10. Po przyjęciu na dane wydarzenie organizowane w TK osobą upoważnioną do kontaktu  

z ramienia Targów Kielce jest Kierownik lub wyznaczony pracownik Zespołu Projektowania 

Stoisk. 

 

                                                                                                     

 


