
 
REGULAMIN  
Targów sztuki studenckiej. Edycja świąteczna 
ASP w Łodzi  
 
WSTĘP  
Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Targach sztuki studenckiej w ASP, 
organizowanych przez Stowarzyszenie Pola Designu, w tym prawa, obowiązki oraz zakres 
odpowiedzialności Organizatora oraz Wystawców.  
Każdy Wystawca może brać udział w wydarzeniu tylko po uprzednim wyrażeniu zgody 
i akceptacji wszystkich postanowień regulaminu.  
Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2015 r.  
ART. 01 / DEFINICJE  
ORGANIZATOR – Stowarzyszenie Pola Designu z siedzibą w Łodzi, KRS 0000484777, 
reprezentowane przez prezes – Małgorzatę Dobrzyniecką-Kojder 
WYSTAWCA – student lub absolwent ASP w Łodzi, który poprawnie i w terminie zgłosi swój 
udział w Wydarzeniu i uzyska zgodę Organizatora na udział w wydarzeniu.  
WYDARZENIE – Targi Sztuki Studenckiej w ASP organizowane oraz realizowane przez 
Organizatora.  
ART. 02 / OPŁATY I UCZESTNICTWO  
1. Organizator nie pobiera od Wystawców wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa 
w organizowanym przez siebie wydarzeniu.  
2. Chęć uczestnictwa w wydarzeniu należy zgłaszać do Organizatora. Ilość miejsca 
przeznaczonego dla Wystawców jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wystawcy, 
którzy podpiszą regulamin, przekażą go do Organizatora i uzyskają jego zgodę, mogą uczestniczyć 
w wydarzeniu.  
ART. 03 / USŁUGI DODATKOWE  
Organizator udostępnia możliwość wypożyczenia stołów, krzeseł i manekinów w ograniczonym 
zakresie.  
ART. 04 / OBOWIĄZKI WYSTAWCY  
1. Wystawca zobowiązany jest do uprzątnięcia oraz przywrócenia do stanu pierwotnego swojego 
stanowiska po zakończeniu wydarzenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Organizatora.  
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa Wystawca zobowiązany jest niezwłocznie 
poinformować o tym fakcie Organizatora drogą mailową lub telefoniczną, nie później jednak niż 
w terminie 7 dni roboczych przed datą Wydarzenia.  
ART. 05/OBOWIĄZKI i UPRAWNIENIA ORGANIZATORA  
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę sprzedawanych lub 
prezentowanych produktów.  
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za produkty wystawców, w szczególności za ich 
uszkodzenie lub kradzież przez osoby trzecie.  
ART. 06/POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dalszych zmian w niniejszym 
dokumencie. Zmiany te, będą niezwłocznie publikowanie na stronie www.asp.lodz.pl 


