
Plan rozmieszczenia stanowisk podczas IV Małopolskich Targów Żywności

 

 

Instrukcja dla wystawców podczas targów „Zasmakuj z UR” 
  

1. Godziny otwarcia targów dla odwiedzających: 
Sobota 30.09: 10:00-18:00  

Niedziela 01.10: 9:00-17:00  
2. Wystawca zobowiązany jest do zagospodarowania swojego stanowiska w godzinach od 6:00 do 9:00. 

3. Wjazd na teren targów dla wystawców możliwy jest od ulicy Balickiej oraz od ulicy Mjr. Łupaszki. 
4. Wystawca niezwłocznie po dotarciu na 

fakturę VAT za stanowisko, identyfikatory oraz kartę parkingową wystawcy. 

5. Po rejestracji wystawca udaję się do przydzielonego stanowiska sprawdza jego stan techniczny i kompletn
momentu odbioru wystawca odpowiada za powierzone mu przez Organizatora mienie. 

6. Ze względów bezpieczeństwa w strefie targowej od godziny 9:00 do 18:00 (sobota) oraz 8:00 do 17:00 (niedziela) 
obowiązuje zakaz ruchu pojazdów.  

7. Parking dla wystawców znajduje się w pobliżu strefy targowej. 
8. Wystawca który planuje używanie samochodu w godzinach trwania targów zobowiązany jest do pozostawienia go na 

parkingu dla zwiedzających.  
9. Stanowisko musi zostać opróżnione ora

10. Wystawca zobowiązany jest do podporządkowywania się poleceniom Organizatora oraz służb ochrony. 
11. Wystawca zobowiązany jest do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora. 

12. Podłączanie urządzeń elektrycznych o mocy większej niż zadeklarowana na zgłoszeniu należy każdorazowo zgłasza

Organizatorowi w biurze targów.  
13. Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia stanowiska na okres nocy. 

14. Organizator zapewnia zabezpieczenie terenu targów jednak nie
Wystawcę bez opieki.  

 
 

* Organizator zastrzega sobie prawo zmiany 
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Instrukcja dla wystawców podczas targów „Zasmakuj z UR”  

1. Godziny otwarcia targów dla odwiedzających:  

2. Wystawca zobowiązany jest do zagospodarowania swojego stanowiska w godzinach od 6:00 do 9:00. 

3. Wjazd na teren targów dla wystawców możliwy jest od ulicy Balickiej oraz od ulicy Mjr. Łupaszki. 
4. Wystawca niezwłocznie po dotarciu na teren targów zobowiązany jest do rejestracji w biurze targów gdzie otrzyma 

fakturę VAT za stanowisko, identyfikatory oraz kartę parkingową wystawcy.  

5. Po rejestracji wystawca udaję się do przydzielonego stanowiska sprawdza jego stan techniczny i kompletn
momentu odbioru wystawca odpowiada za powierzone mu przez Organizatora mienie.  

stwa w strefie targowej od godziny 9:00 do 18:00 (sobota) oraz 8:00 do 17:00 (niedziela) 

wców znajduje się w pobliżu strefy targowej.  
8. Wystawca który planuje używanie samochodu w godzinach trwania targów zobowiązany jest do pozostawienia go na 

opróżnione oraz zdane organizatorowi w dniu 01.10 (niedziela) w godzinach 17:00

10. Wystawca zobowiązany jest do podporządkowywania się poleceniom Organizatora oraz służb ochrony. 
11. Wystawca zobowiązany jest do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora.  

ycznych o mocy większej niż zadeklarowana na zgłoszeniu należy każdorazowo zgłasza

13. Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia stanowiska na okres nocy.  

14. Organizator zapewnia zabezpieczenie terenu targów jednak nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione przez 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany rozmieszczenia stanowisk podczas IV MTŻ „Zasmakuj z UR”. 
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2. Wystawca zobowiązany jest do zagospodarowania swojego stanowiska w godzinach od 6:00 do 9:00.  

3. Wjazd na teren targów dla wystawców możliwy jest od ulicy Balickiej oraz od ulicy Mjr. Łupaszki.  
teren targów zobowiązany jest do rejestracji w biurze targów gdzie otrzyma 

5. Po rejestracji wystawca udaję się do przydzielonego stanowiska sprawdza jego stan techniczny i kompletność. Od 

stwa w strefie targowej od godziny 9:00 do 18:00 (sobota) oraz 8:00 do 17:00 (niedziela) 

8. Wystawca który planuje używanie samochodu w godzinach trwania targów zobowiązany jest do pozostawienia go na 

.10 (niedziela) w godzinach 17:00-20:00.  

10. Wystawca zobowiązany jest do podporządkowywania się poleceniom Organizatora oraz służb ochrony.  

ycznych o mocy większej niż zadeklarowana na zgłoszeniu należy każdorazowo zgłaszać 

ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione przez 



*Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w planie sytuacyjnymsytuacyjnym podczas IV MTŻ „Zasmakuj z UR”.  
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