REGULAMIN UCZESTNICTWA
PŁOCKIE TARGI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
11 października 2018 roku, w godzinach 10.00 – 14.00
Hala Widowiskowo-Sportowa ORLEN ARENA w Płocku, Plac Celebry Papieskiej 1.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przepisy regulaminu obejmują zasady postępowania związane z przystąpieniem do
Płockich Targów Aktywności Zawodowej oraz organizacji i przebiegu Targów.
2. Płockie Targi Aktywności Zawodowej odbędą się w dniu 11 października 2018r. w godzinach od 10.00
do 14.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej ORLEN ARENA Płock, Plac Celebry Papieskiej 1.
3. Organizatorami Targów są Miejski Urząd Pracy w Płocku, Powiatowy Urząd Pracy w Płocku,
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku.
4. Regulamin stanowi integralną część Deklaracji udziału w Targach.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w Targach w roli Wystawcy jest przesłanie lub osobiste dostarczenie
wypełnionego formularza deklaracji do dnia 14 września 2018r. na adres:
• Miejski Urząd Pracy w Płocku, ul. 3 Maja 16, II Piętro, pok. 201 lub 204; faks 24 367-18-43,
24 367-18-31; e-mail: oferty.pracy@mup.plock.eu.
2. Liczba stoisk targowych jest ograniczona, dlatego o przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu.
3. Uczestnictwo w Płockich Targach Aktywności Zawodowej jest bezpłatne.
4. Anulowanie udziału w Targach przez Wystawcę wymaga formy pisemnej.
5. Wystawca składając deklarację uczestnictwa w Płockich Targach Aktywności Zawodowej wyraża zgodę
na wykorzystanie swoich danych w celu promocji wydarzenia. Organizator może ujawnić następujące
informacje o Wystawcy:
• fakt uczestnictwa w Płockich Targach Aktywności Zawodowej 2018,
• umieścić logotyp i informację o Wystawcy we wszystkich materiałach promocyjnych, m.in. w
wydawnictwach, na stronach internetowych poświęconych Płockim Targom Aktywności
Zawodowej 2018, na telebimie w hali targowej podczas trwania Targów itd.,
• wykorzystać fotografie wykonane podczas Targów do celów promocji i podsumowania
wydarzenia.
6. Administratorem danych Wystawców są Organizatorzy Targów.

III. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Organizator zapewnia Wystawcy stoisko targowe o powierzchni 4 m 2 wyposażone w gniazdo elektryczne
230V/1kW, 2 reflektorki oświetleniowe, stolik o wymiarach 1mx1m, 2 krzesła składane, kosz na śmieci
i wieszak.
2. O rozmieszczeniu stoisk targowych decyduje Organizator Targów.
3. Lokalizacja stoisk wynika z ogólnej koncepcji organizacyjnej Targów oraz warunków technicznych
obiektu.
4. Wystawca przejmuje stoisko na godzinę przed rozpoczęciem Targów i zdaje stoisko godzinę po
zakończeniu.
5. Wystawca ma prawo do reklamowania się tylko w obrębie swojego stoiska.
6. Stoisko nie może być zlikwidowane przed zakończeniem Targów.
7. Na stoisku targowym powinna znajdować się czytelna informacja o oferowanych przez Wystawcę
wolnych miejscach pracy, staży, praktyk, szkoleń.
8. Szczególne
formy
zagospodarowania
powierzchni
stoiska
należy
wcześniej
ustalić
z Organizatorem.
9. Wszelkie działania Wystawcy podczas trwania Targów nie mogą zakłócać pracy innych uczestników
Targów.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby zwiedzające.

11. Wystawca podczas trwania Targów powinien przestrzegać przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych,
porządkowych oraz wewnętrznych zarządzeń.
12. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie
danych innych Wystawców, w których posiadanie może wejść podczas trwania Targów.

IV. INFORMACJE DODATKOWE
1. Płockie Targi Aktywności Zawodowej są otwarte dla osób zwiedzających w dniu 11 października 2018r.
w Hali Widowiskowo-Sportowej ORLEN ARENA Płock, Plac Celebry Papieskiej 1,
w godzinach 10.00 - 14.00.
2. Płockim Targom Aktywności Zawodowej dedykowane będzie specjalne wydanie biuletynu Miejskiego
Urzędu Pracy w Płocku „Praca i Rozwój”. Wystawcy zainteresowani zamieszczeniem informacji o Firmie
powinni przesłać lub dostarczyć do Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku logo firmy w formacie .jpg wraz
z danymi teleadresowymi oraz krótką informacją o profilu działalności do dnia 14.09.2018r.
3. Dostarczenie informacji po wskazanym terminie nie gwarantuje umieszczenia jej w materiałach,
o których mowa powyżej.

Wszelkie pytania dotyczące udziału w Targach prosimy kierować na adres:
Miejski Urząd Pracy w Płocku, ul. 3 Maja 16, pok. 201 lub 204;
e-mail: oferty.pracy@mup.plock.eu, tel. 24 367-18-43, 24 367-18-51.

