REGULAMIN 19. Warszawskich Targów Sztuki
25-27 listopada 2022
EXPO XXI Warszawa, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14
Dane kontaktowe:
Katarzyna Marciniak
+48 669 111 109
info@warszawskietargisztuki.pl
www.warszawskietargisztuki.pl
ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa
A. INFORMACJE OGÓLNE
Regulamin określa zasady uczestnictwa w 19. Warszawskich Targach Sztuki (zwanych
dalej WTS lub Targi) organizowanych przez firmę Rempex Sp. Z o.o..
1. Termin Targów:
25-27 listopada 2022 r.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia Targów bez podania
przyczyny. Wszystkie zmiany dotyczące organizacji będą wysyłane na adres e-mail
podany w formularzach zgłoszeniowych.
Montaż stoisk
25 listopada (piątek)
godziny montażu będą podane Wystawcom w późniejszym terminie. (nie później
niż 10.11.2022)
Otwarcie Targów:
25 listopada (piątek) - wieczorny VIP Preview wyłącznie za zaproszeniami
26 listopada (sobota) - Targi otwarte dla zwiedzających

2. Godziny otwarcia Targów:
a/ dla Wystawców:
25 listopada (piątek)- objęcie stanowisk, aranżacja, montaż wyznaczonych Wystawców
25 listopada (piątek)- 19:00, bankiet VIP*
26 listopada (sobota) - pierwszy dzień targów, godz.10.45 - 20.15 - obowiązkowa
obecność Wystawców na stoiskach
27 listopada (niedziela) - drugi dzień targów, godz.10.45 - 19.15 - obowiązkowa
obecność Wystawców na stoiskach
bankiet VIP* - uzależniony jest od aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz ilości
zgłoszonych uczestników.
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b/ dla Zwiedzających:
26 listopada (sobota): godziny: 11.00 - 20.00
27 listopada (niedziela): godziny: 11.00 – 19.00

3. Miejsce Targów:
EXPO XXI Warszawa
ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, Warszawa 01-222
4. Poza godzinami otwarcia 19.WTS dla zwiedzających, w okresie 25-27 listopada
obowiązuje zakaz przebywania jakichkolwiek osób na terenie Targów. Każdy pobyt
na stoisku poza godzinami otwarcia wymaga zgłoszenia i uzgodnienia z
Organizatorem. Służby ochrony mają prawo przymusowo usunąć z terenu Targów
osoby naruszające zakaz.
5. Montaż stoisk odbywa się w wyznaczonych przez organizatora (25 listopada) w
określonych godzinach. W tym czasie na teren Targów mogą wejść jedynie osoby
wyznaczone i wcześniej zgłoszone przez Wystawcę. Osoby wyznaczone przez
Wystawcę powinny na wejściu legitymować się dowodem tożsamości w celu
identyfikacji. Dane osoby będą powiązane z wystawcą, który zgłasza te osoby. To
zobowiązuje do jego pełnej odpowiedzialności za działania tych osób.

B. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW
1. Cena powierzchni wystawienniczej obejmuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

czynsz najmu ustalonej powierzchni na okres trwania Targów oraz na czas
przeznaczony na montaż i demontaż zabudowy
ścianki wys. 265 cm z wypełnieniem (układ ścian zgodny z proponowanym
stoiskiem)
1 fryz z nazwą Wystawcy
punkty świetlne (1 punkt świetlny na 2 m długości ściany)
koszt zużycia energii elektrycznej
wpis do informatora o targowego (kontakt, numer stoiska)
nieprzekraczalny termin nadesłania informacji do 21.10.2022)
wpis na stronie internetowej Targów
10 zaproszeń na Targi
identyfikatory dla 2 osób uprawniające do wstępu na teren Targów
materiały informacyjne.

2. Wszystkie kwoty podawane przez organizatora i na fakturze są kwotami netto
zostanie do nich doliczony podatek VAT (23%).
3. Organizator zapewnia:
•
•
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promocję WTS
oświetlenie terenu WTS

•
•

ochronę terenu Targów w trakcie otwarcia WTS dla zwiedzających, odpowiadającą
za porządek i bezpieczeństwo gości oraz Wystawców
utrzymanie czystości na terenie WTS (ciągi komunikacyjne oraz przestrzenie
wspólne. Organizator nie odpowiada za utrzymanie czystości na stoiskach
wystawców.

4. Dodatkowe wyposażenie, takie jak meble oraz oświetlenie dodatkowe dostępne
odpłatnie na podstawie pisemnego zamówienia Wystawcy według formularza.
Formularz dostępny będzie na stronie www.warszawskietargisztuki.pl. Formularz
zamówień będzie również przesłany do Wystawców. Warunkiem korzystania z
usług dodatkowych jest przesłanie wypełnionego formularza zamówień do
organizatorów do dnia 06.11.2022. oraz opłacenia dodatkowego zamówienia do
15.11.2022.
C. WARUNKI UDZIAŁU
1. Wystawcy dokonują zgłoszenia udziału w Targach przesyłając wypełniony
„Formularz Zgłoszeniowy” wraz z załącznikiem, czyli propozycją ekspozycji oraz
podpisanym regulaminem
do dnia 15.06.2022 r.
Obowiązkowym załącznikiem do formularza jest propozycja ekspozycji zawierająca:
•
•
•
•
•
•
•

wszystkich artystów proponowanych przez Wystawcę na 19. WTS
reprodukcje obiektów proponowanych przez Wystawcę na 19. WTS
styl i czas powstania proponowanych obiektów antykwarycznych na 19. WTS
opis proponowanej ekspozycji na 19. WTS
najważniejsze wydarzenia organizowane przez Wystawcę w ciągu ostatniego
roku
inne informacje świadczące o wysokim poziomie prezentowanych dzieł.
Propozycja ekspozycji powinna zawierać dokładną aranżację stoiska.
Uwzględniając ilość dzieł artysty oraz sposób ich prezentacji.

Sposób prezentacji na stoiskach podczas WTS:
• Komisja podczas trwania Targów ma prawo upomnieć wystawcę o niezgodności
ekspozycji do propozycji wcześniej zatwierdzonej. Skutkiem tego może być
usunięcie na życzenie Komisji konkretnych dzieł lub usunięcie Wystawcy na
podstawie nie utrzymania spójności ekspozycji z zatwierdzonym formularzem.
• Komisja będzie przykładać dużą wagę do ilości dzieł na ścianach. Nie będzie
zezwalać na zamieszczanie zbyt wielu obiektów różnych artystów na jednej
ścianie, co tworzy nieczytelną ekspozycję, która nie jest zgodna z założeniami
programowymi Targów.
• Organizator zezwala na prezentację obiektów jedynie w obrębie
wynajmowanego stoiska. Organizator nie zezwala na prezentację na
przeciwległych ścianach lub na ścianach należących do innych wystawców. W
przypadku niezastosowania się do wytycznych, Organizator ma prawo usunąć
nieregulaminową ekspozycję na koszt i ryzyko wystawcy.
• Przed rozpoczęciem Targów Komisja będzie egzekwować zgodność ekspozycji,
dając Wystawcom czas na ewentualne zmiany przed otwarciem Targów dla
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zwiedzających. Niedostosowanie się do uwag Komisji może skutkować
natychmiastowym usunięciem Wystawcy z 19. WTS.
Na wszystkie pytania i wątpliwości odpowiemy mailem
info@warszawskietargisztuki.pl oraz telefonicznie +48 669 111 109
Wzory propozycji ekspozycji oraz poradnik „Jak dobrze przygotować propozycję
na 19. WTS” znajdą Państwo na naszej stronie www.warszawskietargisztuki.pl

2. O zakwalifikowaniu Zgłaszającego do udziału w 19.WTS decyduje Komisja
Programowa na podstawie propozycji ekspozycji przedstawionej przez
zgłaszającego. Po pisemnym (mailowym) powiadomieniu o zakwalifikowaniu
zgłaszającemu zostanie dostarczona faktura proforma o wartości zaliczki, której
terminowa zapłata jest warunkiem uczestnictwa w WTS. Ostateczna decyzja
Komisji o zakwalifikowaniu wystawcy zostanie przedstawiona po 30.06.2022.
3. Warunkiem uczestnictwa podmiotów zakwalifikowanych na 19. WTS jest zapłata
całej kwoty na podstawie FV proforma wysłanej do Wystawcy po wynikach
Komisji Programowej do dnia 15.08.2022

4. W przypadku braku wpłaty należności Organizator ma prawo przekazania
powierzchni wystawienniczej kolejnym zainteresowanym uczestnikom z listy
rezerwowej. W przypadku rezygnacji Wystawcy z udziału w Targach, zaliczka nie
jest zwracana.
5. Wystawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku:
• niepełnego wykorzystania zamówionej powierzchni
• udziału Wystawcy jedynie w części czasu trwania WTS
• rezygnacji przez Wystawcę z części świadczeń zapewnianych przez
organizatora.
D. ZAGOSPODAROWANIE POWIERZCHNI
1.

Lokalizacja stoisk oraz rozmieszczenie Wystawców ustalana jest przez
Organizatora. Plan Targów zostanie wysłany do Wystawcy i będzie udostępniony
na stronie www.warszawskietargisztuki.pl.

2.

Za wyjątkiem reklamy umieszczonej na stoisku jakiekolwiek inne formy reklamy na
terenie WTS wymagają zgody Organizatora. Przy braku takiej zgody reklamy
zostaną usunięte na koszt i ryzyko Wystawcy.

3.

Sposób zagospodarowania oraz użytkowania stoiska musi być zgodny z
obowiązującymi przepisami, w szczególności bhp i p.poż., nie może stwarzać
zagrożenia dla osób lub mienia oraz nie może uniemożliwiać lub utrudniać:
a/ użytkowania stoisk przez innych wystawców
b/ korzystania z wytyczonych przez Organizatora ciągów komunikacyjnych
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c/ wykonywania obowiązków przez obsługę Targów.
4.

W czasie trwania Targów bez zgody Organizatora nie wolno demontować wystawy
ani wywozić wyposażenia i eksponatów. Wszyscy wystawcy są zobowiązani do
zachowania pełniej ekspozycji w trakcie trwania Targów. Wystawcy, którzy
zdemontują ekspozycję w trakcie trwania Targów dla zwiedzających będą obciążeni
karą (50% ceny stoiska).

5.

Przedmioty pozostawione przez Wystawcę na stoisku po upływie okresu
demontażu mogą zostać usunięte na koszt Wystawcy. Organizator nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Wystawcę.

6.

Wystawca nie ma prawa podnajmować ani udostępniać powierzchni
wystawienniczej innym podmiotom nie zatwierdzonym przez Organizatora.

E. OCHRONA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, REKLAMACJE
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1.

Teren Targów w okresie 25-27 listopada 2022 jest chroniony przez odpowiednie
służby zabezpieczenia, które odpowiadają za porządek i bezpieczeństwo gości i
Wystawców.

2.

Wystawca jest zobowiązany, zarówno w okresie Targów, jak i w okresach montażu
i demontażu stoiska, do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko eksponatów,
sprzętu i urządzeń przed ewentualnymi szkodami, ubytkami i kradzieżą.

3.

Organizator ma prawo żądać od Wystawcy usunięcia przedmiotów, co do których
zgłaszane są do Organizatora sugestie i wątpliwości co do ich autentyczności.

4.

O r g a n i z a t o r z a l e c a Wy s t a w c o m u b e z p i e c z e n i e z t y t u ł u k r a d z i e ż y,
odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia (eksponatów, sprzętu i
urządzeń na stoisku, elementów budowy i wyposażenia stoisk, mienia prywatnego,
pojazdów służbowych itp.) zarówno na okres trwania Targów, jak i na okres
montażu i demontażu stoisk.

5.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za eksponaty oraz jakiekolwiek
mienie Wystawców uszkodzone lub utracone, w szczególności w wyniku kradzieży
lub zagubienia, jak również za szkody wyrządzone przez Wystawców.

6.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody za eksponaty oraz mienie
wystawców spowodowane siłą wyższą np. pożarem, eksplozją, uderzeniem
pioruna, wichurą, zalaniem wodą, niezależną od Organizatora przerwą w dostawie
prądu.

7.

O wystąpieniu szkody uczestnik Targów zobowiązany jest pisemnie powiadomić
Organizatora niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

8.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, zmiany terminu
Targów, a także ograniczenia ich zakresu, bez prawa do odszkodowania.

9.

Wszelkie uwagi Wystawcy zobowiązani są zgłaszać w czasie trwania Targów. Po
zakończeniu Targów zgłoszenia te nie będą uwzględniane i rozpatrywane.

10.

Z uwagi na zmieniające się przepisy związane z obostrzeniami COVID-owymi,
Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania takich wytycznych (prawnych,
sanitarnych i.t.p.) które będą obowiązywały w trakcie Targów.

F. COVID
1. W przypadku wprowadzenia na terenie RP zakazu organizacji targów lub takich
obostrzeń, że Organizator stwierdzi brak możliwości organizacji Targów w wymiarze
przez siebie założonym oraz braku możliwości zrealizowania celów jakie Organizator
stawia sobie organizując Targi. Targi Sztuki będą przeniesione na najbliższy możliwy
termin.
2. W przypadku wprowadzenia na terenie RP zakazu organizacji targów z powodu
pandemii. Dotychczas wpłacone środki zostaną przełożone na udział w kolejnej
planowanej edycji Targów.
3. Limit osób na Targach będzie dostosowany do obowiązujących przepisów. Obecnie na
dzień 01.05.2022 nie ma ograniczeń ilościowych na wydarzeniach tego typu.
4. Obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką przez każdą osobę przebywającą w
przestrzeni wystawienniczej, o ile będzie to wymagane obowiązującym prawem.
5. Organizator będzie pobierał informacje o zaszczepionych wystawcach oraz osobach z
obsługi. Podawanie przez uczestników wydarzeń informacji o zaszczepieniu jest
dobrowolne. Osoba, która odmówi udzielenia informacji o zaszczepieniu jest
automatycznie zaliczana do osób niezaszczepionych i liczona do limitu 1 osoba na 10
m2 .
6. W przypadku konieczności, zgodnie z obowiązującymi na dzień organizowania Targów
przepisami. Organizator zastrzega sobie prawo do zbierania odpowiednich danych, w
szczególności informacji czy uczestnik jest zaszczepiony - oświadczenie o szczepieniu.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem 19. WTS
Podpis
………………………………………………………………

Organizator:
Dom Aukcyjny Rempex: ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa, tel. +48 669 111 109
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