
 

Targi dla Kobiet TWÓJ CZAS  
16 października 2022 r. (niedziela 11.00 – 17.00) 

 ZIELONA GÓRA Centrum Rekreacyjno-Sportowe, ul. Sulechowska 41 
 ORGANIZATOR: LCT - BIS Sp. z o.o.  

 KONTAKT: 65-770 Zielona Góra, ul. Kręta 5, parter, pok. 8  
 www.lct-bis.pl, facebook.com/Targi-dla-Kobiet-TWÓJ-CZAS 

e-mail: targi@lct-bis.pl, telefon: 603 922 566, 698 531 349 
 konto bankowe mBank: 88 1140 2017 0000 4602 1308 1939 

Stoiska przydzielane są  przez organizatora 

 

ZGŁOSZENIE – UMOWA 

1. WYSTAWCA Firma, adres – dane do faktury 
 
 
 
 
NIP …………………………………… 
 
e-mail: 

Imię i Nazwisko Pełnomocnika: 
 
 
Telefon: 
 
e-mail: 

Oferta ekspozycyjna: 

 
 

2. ZAMAWIAMY  
 

 stoisko standard 3x2 m  695,00 zł netto  
z rabatem 15% przy przesłaniu 

zgłoszenia udziału do 19 sierpnia 
2022 i wpłaceniu 50% zaliczki 

 

590,75 zł netto 

 stoisko standard 3x3 m 1035,00 zł netto 879,75 zł netto 

 stoisko większe 105,00 x .…m
2
=...….….……zł netto  ………….….zł 

 
 

3. REKLAMA NA FACEBOOKU 
     

 baner graficzny Facebook 20,00 zł netto    

 

4. WYPOSAŻENIE DODATKOWE (ilość ograniczona) kwoty netto 
           

 stół (145x68x73cm)  szt. x 15,00 zł =  zł   hoker  szt. x 20,00 zł =  zł 
   

 krzesło  szt. x 10,00 zł =  zł   doprowadzenie energii 230V 40,00 zł 
 

5. WARUNKI UDZIAŁU 

Wartość zamówienia netto 

 

1. Zaliczka 50% wartości całego zamówienia brutto wraz 
nadesłanym zgłoszeniem udziału w targach.  

2. 15% rabatu od powierzchni wystawienniczej  udzielane jest 
przy przesłaniu zgłoszenia udziału do 19 sierpnia 2022 r. 

3. Pozostała część kwoty płatna w terminie 7 dni od daty 
wystawienia faktury. 

4. Wpłaty na konto: mBank S.A. 
88 1140 2017 0000 4602 1308 1939 
(tytuł wpłaty: Nazwa Wystawcy, Targi Twój Czas) 

Podatek VAT (23%) 

 

Wartość zamówienia brutto 

 

 

1. Potwierdzamy udział firmy w Targach i akceptujemy warunki określone w Regulaminie Targów umieszczonym na stronie www.lct-bis.pl 
w zakładce Targi dla Kobiet Twój Czas (zgłoszenie i regulamin) stanowiący załącznik do niniejszego zgłoszenia. 

2. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT i upoważniamy LCT-BIS Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT za 
świadczone usługi, bez podpisu nabywcy. 

3. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych w trakcie organizacji Targów oraz 
na wykorzystanie materiałów zdjęciowych w celu reklamowania imprezy targowej. 

Wystawca Organizator 

 

 

 

 

 

 

 

Data                                                                Czytelny podpis i pieczęć firmy Data                                                                Czytelny podpis i pieczęć firmy 



REGULAMIN str. 2 
 

REGULAMIN TARGÓW DLA KOBIAT TWÓJ CZAS… 
 

1. Regulamin stanowi integralną część Zgłoszenia-Umowy. 

2. Warunki uczestnictwa i płatność: Podstawą przyjęcia zgłoszenia do realizacji jest uiszczenie zaliczki 
w wysokości 50% wartości brutto zgłoszenia, na co Organizator wystawi fakturę zaliczkę. Wystawca 
dokonuje zapłaty pozostałej kwoty wynikającej ze zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury 
końcowej. Jeżeli zgłoszenie zostanie nadesłane po 15.09.2022 Wystawca zobowiązany jest zapłacić 
całość zamówienia po otrzymaniu faktury VAT na 100% zamówienia. Warunkiem uczestnictwa 
w targach jest całkowite uregulowanie płatności za stoisko.  

3. Anulowanie uczestnictwa: Jeżeli Wystawca pisemnie anuluje swój udział po 14.08.2022 powoduje to 
przepadek zaliczki na poczet udziału w targach a pisemna rezygnacja w terminie krótszym niż na 14 dni 
przed Targami obliguje Wystawcę do zapłacenia Organizatorowi 100% wartości zlecenia. 

4.       Wystawca zobowiązuje się do promowania targów poprzez zamieszczanie materiałów reklamujących Targi 
w siedzibie firmy  oraz na profilu Facebook.          

5.    Lokalizacja stoiska wynika z ogólnego projektu zabudowy powierzchni wystawienniczej oraz warunków 
organizacyjno- technicznych Targów. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany: lokalizacji stoiska, 
wielkości powierzchni zamówionej, jeżeli względy organizacyjne i projektowo-techniczne uniemożliwiają 
realizację życzeń Wystawcy. 

6. Zabrania się podnajmowania wydzierżawionej powierzchni. W przypadku złamania tego punktu 
Wystawca zobowiązuje się do uiszczenia kary umownej w wysokości 500 zł netto na rzecz 
Organizatora. 

7. W razie domówienia zabudowy targowej zabrania się umieszczania na ścianach zabudowy zaplecza oraz 
materiałów reklamowych, za pomocą techniki, która spowoduje trwałe uszkodzenie ścian lub stelażu (np.: 
przewiercanie, wbijanie gwoździ, malowanie, klejenie itp.). W przypadku stwierdzenia takiego uszkodzenia, 
Organizator obciąży Wystawcę dwukrotną wartością zniszczonego elementu. 

8. Wystawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone Organizatorowi targów lub 
osobom trzecim, wynikłe z funkcjonowania jego urządzeń w trakcie przygotowania, trwania i likwidacji 
stoiska targowego. Tym samym zobowiązuje się do pokrycia kosztów remontu lub odtworzenia 
zniszczonego obiektu oraz jego urządzeń.  

9. Stoisko powinno być przygotowane przez Wystawcę, co najmniej na pół godziny przed otwarciem Targów. 
10. Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi stoiska na cały czas trwania Targów.  
11. Likwidacja stoiska przez zakończeniem targów jest niedopuszczalna. W przypadku złamania tego 

punktu Wystawca zobowiązuje się do uiszczenia kary umownej w wysokości 500 zł netto na rzecz 
Organizatora. 

12. Organizator udostępnia Wystawcom powierzchnię na urządzenie stoisk targowych w  niedzielę 16.10.2022 
od godziny 9:30.  

 Otwarcie Targów nastąpi w niedzielę  16.10.2022 o godz. 11.00. Po zakończeniu Targów o godzinie 17:00, 
tereny targowe zostaną udostępnione Wystawcy, celem likwidacji stoiska do godz. 20.00.  

13. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów budowlano-montażowych i przeciwpożarowych 
obowiązujących na terenie obiektów targowych. Na terenie Targów obowiązuje zakaz: palenia tytoniu  
i używania otwartego ognia, korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej, 
pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń, przystosowanych do ciągłej 
eksploatacji, wnoszenia na tereny ekspozycyjne substancji chemicznych, pożarowo niebezpiecznych, 
zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych, oraz tarasowania przejść i wyjść 
ewakuacyjnych, drogi dojazdowej na zewnątrz hali, wnoszenia na halę targową balonów wypełnionych 
helem, zagrażają one włączeniu systemu p.poż. W przypadku niezastosowania się do zapisu  
i uruchomienia systemu p.poż Organizator obciąży Wystawcę kosztami ponownej aktywacji 
systemu. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia eksponatów znajdujących się na 
terenach targowych, jak również za pozostałe szkody powstałe w wyniku kradzieży, ognia, zalania wodą, 
przerw w dostawie energii i z innych przyczyn. Dotyczy to okresu poprzedzającego otwarcie Targów, czasu 
ich trwania oraz po ich zakończeniu. 

15. W okresie pomiędzy otwarciem a zamknięciem hali, uczestnicy zobowiązani są do zabezpieczenia swoich 
eksponatów we własnym zakresie, przed ewentualnymi szkodami bądź ubytkami.  

16. Ubezpieczenia ekspozycji oraz osób dokonuje Wystawca na własny koszt. 
17. Wystawca wyraża zgodę na zamieszczanie w materiałach reklamowych i informacyjnych zdjęć  

i opisów swojej ekspozycji targowej. 
18. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu udziału w targach podaje się orzecznictwu właściwych sądów 

w Zielonej Górze.  
 
 
 
                   ………………………… 
                      Data i podpis wystawcy 

 



REGULAMIN str. 3 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

              Zgodnie z art. 13 ust 1. i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- Dz. U. UE L 119 s.1) zwanym dalej RODO informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:   LCT- BIS SP. Z O.O. z siedzibą w Zielonej Górze na ul. Kręta 5;   
 NIP 9731018309 
2. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować telefonicznie pod numerem: 603 922 566, w drodze korespondencji 
elektronicznej: targi@lct-bis.pl lub pisemnie pod adresem: 65-770 Zielona Góra, ul. Kręta 5 
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani /Pana danych osobowych:   
- w celu wykonania zawartej z Panią/Panem umowy cywilnoprawnej lub podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do 
zawarcia umowy cywilnoprawnej   -  podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych w tym zakresie - art. 6 ust. 1 lit. b RODO - 
niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub podjęcia działań na Pani/Pana 

żądanie, przed zawarciem umowy; 

- w celu oferowania Pani/Panu usług świadczonych przez Administratora (marketing bezpośredni) - podstawa prawna przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych w tym zakresie- art. 6 ust. 1 lit. f RODO - niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających  

z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 

- w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z zawartą umową cywilnoprawną lub obrony przed 
roszczeniami kierowanymi wobec Administratora w związku z zawartą umową cywilnoprawną - podstawa prawna przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych, w tym zakresie - art. 6 ust. 1 lit. f RODO - niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających  

z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 

4. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych: Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wykonywania 
umowy cywilnoprawnej zawartej z Administratorem, a także później do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń 
wynikających z zawartej umowy cywilnoprawnej lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania Pani/Pana danych osobowych 
wynikających z przepisów prawa. 
5. Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania 
danych osobowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych,  
6. Przekazywanie danych do organizacji międzynarodowych lub państw trzecich: 
Administrator nie zamierza przekazać Pani/Pana danych do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych. 
7. Przetwarzanie w sposób zautomatyzowany / profilowanie: 
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
8. Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych na warunkach wynikających z RODO. 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przestaniemy 
przetwarzać Pani/Pana dane chyba, że będziemy w stanie wykazać, iż w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie 
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne  
do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi  
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
9. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych:  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale 
konieczne do zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej. Brak podania danych skutkować będzie odmową zawarcia i realizacji umowy 
cywilnoprawnej.          
      
 
 

………………………………………….. 
                                                                                                                      data i czytelny podpis    

 

 
 

 
 


