REGULAMIN
PLEBISCYTU NA NAJLEPSZEGO WYSTAWCĘ
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§1
Postanowienia ogólne
Regulamin określa warunki uczestnictwa Wystawców w „Plebiscycie na Najlepszego Wystawcę” odbywającym się
podczas Warszawskich Targów Fantastyki (dalej zwanym „Plebiscytem”).
Plebiscyt jest organizowany przez firmę TransIT Konrad Maryański z siedzibą w Warszawie, przy ul. Umińskiego
28/78, NIP: 113-055-13-48 (zwaną dalej „Organizatorem”).
„Wystawcą” jest każdy podmiot, który zawarł umowę o stoisko z Organizatorem.
§2
Warunki uczestnictwa i udział
Uczestnikiem Plebiscytu zostaje każdy, który wyrazi na to zgodę w Umowie z Organizatorem jako Wystawca.
W ramach Plebiscytu stoisko Wystawcy zostanie ocenione przez Jury Konkursowe.
Ocena Jury jest subiektywną oceną.
Plebiscyt wygrywa Wystawca, z najlepszą oceną.
Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Wystawcy, który narusza postanowienia regulaminu dla
wystawców i/lub umowy o stoisko.
§3
Nagroda i ogłoszenie wyników
Wyniki Plebiscytu zostaną umieszczone na stronie Targów w serwisie Facebook nie poźniej niż 15 kwietnia 2019
roku.
Nagrodą w Plebiscycie jest bezpłatne udostępnienie Wystawcy podczas najbliższej edycji Targów Fantastyki
stoiska o wielkości 4m2 (2x2m) w strefie premium (jeśli taka zostanie wytyczona). Jeśli strefa premium nie
zostanie wytyczona, Wystawcy przysługuje stoisko o tej samej wielkości w wybranym przez niego miejscu
(spośród wyznaczonych stoisk).
W przypadku jeśli wystawca zarezerwuje większe stoisko na najbliższej edycji, kwota do zapłaty zostanie
pomniejszona o wartość cennikową stoiska, o którym mowa w §3 pkt. 2.
W przypadku gdy Wystawca nie wykorzysta nagrody podczas najbliższej edycji Targów Fantastyki, nagroda
przepada.
Nagroda nie podlega wymianie na pieniądze i jest jednorazowa, a prawa do niej nie można też przekazywać innym
osobom.
Dodatkowym przywilejem jest tytuł „Najlepszego Fantastycznego Wystawcy – Wiosna 2019”, z którego zwycięzca
Plebiscytu może korzystać dożywotnio.
Wystawca biorący udział w Plebiscycie wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku oraz wizerunku stoiska
przez Organizatora, w szczególności w przypadku zwycięstwa w Plebiscycie.
§4
Postanowienia końcowe
O sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyduje Organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu przed 07.03.2019r.
Każdy biorący udział w Plebiscycie Wystawca ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem oraz przestrzegać jego
postanowień.
Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania i ponoszenia konsekwencji wynikających z jego
łamania.
Aktualna
treść
niniejszego
regulaminu
jest
dostępna
na
stronie
www.targifantastyki.pl/2019/Regulaminy/Regulamin - Plebiscyt.pdf

