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REGULAMIN  

Targów Pracy 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej 

„Wybierz lepszy start w przyszłość” 
z dnia 24 maja 2018 roku 

 

organizowanych w ramach projektu pn. „UProgu Kariery” 

 

realizowanego przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Krakowie 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 
 
 

 
1. Definicje 

Projekt – Projekt  „UProgu Kariery” nr POWR.03.01.00-IP.08-00-B011/17 realizowany w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe  
dla gospodarki i rozwoju, Działanie: Priorytet 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego; 
Organizator Targów Pracy – Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Pedagogicznego; 
Wystawca - osoba fizyczna lub prawna prezentująca ofertę zgodną z zakresem 
tematycznym Targów Pracy; 
Biuro Projektu – Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 29; 
Regulamin – niniejszy Regulamin udziału w Projekcie; 
ABK – Akademickie Biuro Karier; 

Uniwersytet Pedagogiczny, Uczelnia - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie. 

2. Postanowienie ogólne 

2.1. Targi Pracy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbędą się 24 maja 2018 r.  

w godzinach 9.00 – 14.00 w budynku głównym Uczelni  przy ul. Podchorążych 2. 

2.2.  Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2.3 Wystawca nie ponosi tytułem uczestnictwa żadnych kosztów. Udział w Targach 

Pracy jest bezpłatny. 

2.3. Zgłoszenie udziału w Targach Pracy jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu  

i stanowi jego integralną część. 

 
 

3. Warunki i zasady uczestnictwa 
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3.1.Wystawcą może być osoba fizyczna lub prawna prezentująca ofertę zgodną z zakresem 
tematycznym Targów Pracy, zaakceptowaną przez Organizatora Targów Pracy.  Prawo do 
udziału w Targach Wystawca nabywa po spełnieniu następujących warunków:  
 
Przesłanie na adres Organizatora: 

 
a) Formularza zgłoszeniowego,  

b) Podpisanego Regulaminu Targów Pracy,  

c) Obowiązkowego wpisu na stronę internetową Targów Pracy. 

 

3.2. Dokumenty należy przesłać na adres e-mail: abk@up.krakow.pl. 
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa  7 maja 2018 r.  
 

4. Organizator Targów Pracy zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia uczestnictwa 

bez podania przyczyn odmowy. W  takim przypadku zgłaszający będzie powiadomiony 

mailowo lub pisemnie. 

 
5. Organizator Targów Pracy zapewnia Wystawcy możliwość bezpłatnego korzystania w 

trakcie Targów Pracy z profesjonalnych stoisk wystawienniczych wyposażonych w stolik, 

dwa krzesła, gniazdo elektryczne, dwie lampki, kosz na śmieci, wieszak (załącznik nr 1 do 

Formularza zgłoszeniowego). 

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania i filmowania stoisk wystawienniczych 

oraz wykorzystania tych materiałów do własnych celów bez jakichkolwiek zobowiązań 

wobec Wystawców, na co Wystawca wyraża zgodę.  

 

7. Lokalizacja, zagospodarowanie i likwidacja stoisk  

7.1. Wystawca będzie powiadomiony pisemnie bądź mailowo o lokalizacji stoiska, a także 

otrzyma dodatkowe informacje organizacyjne. Organizator Targów Pracy zastrzega sobie 

prawo do zmiany lokalizacji stoiska, jeżeli z powodów techniczno-organizacyjnych nie 

będzie możliwe jego przygotowanie wg wcześniejszych ustaleń. 

 

7.2.  Przygotowanie ekspozycji targowych przez Wystawców odbywa się w dniu 

rozpoczęcia Targów Pracy w godz. od 7.30 do 8.45 dnia 24 maja 2018 roku.  

Targi Pracy odbędą się w godzinach 9.00-14.00. 

 

mailto:abk@up.krakow.pl
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7.3.  Wszelka forma reklamy poza stoiskami targowymi może odbywać się wyłącznie za 

wyraźną, pisemną zgodą Organizatora Targów Pracy (na podstawie odrębnych ustaleń). 

 

7.4.  Wejście dla Wystawców odbywa się wyłącznie na podstawie identyfikatorów 

wydawanych przez Organizatora Targów Pracy. 

 

7.5.  Materiały wystawiennicze nie mogą być umieszczone w ciągach komunikacyjnych. 

 

7.6.  Zabrania się umieszczania eksponatów oraz materiałów reklamowych w sposób trwały 

powodujący uszkodzenie ścianek stoiska (np. przybijania gwoździ, mocowania za pomocą 

pinezek)  bądź stosowania taśm samoprzylepnych powodujących zniszczenie płyty stoiska 

lub pozostawienie trwałych śladów. W przypadku uszkodzenia stoisk przez Wystawcę 

zapłaci on Organizatorowi odszkodowanie za poniesioną szkodę.  

 

7.7.  Likwidacja stoiska może nastąpić po oficjalnym zakończeniu Targów Pracy i trwać do 

godziny 17:00. Stoisko powinno być przywrócone przez Wystawcę do stanu pierwotnego i 

zdane Organizatorowi Targów Pracy. Wystawca zobowiązuje się przy tym, że będzie 

prowadził czynne stoisko przez cały okres trwania Targów Pracy. 

7.8.  Wystawca może eksponować własne stoisko (tj. przygotowane samodzielnie, bez 

udziału Organizatora Targów Pracy) wyłącznie za wyraźną, pisemną zgodą Organizatora 

Targów Pracy. 

 
8. Rezygnacja z uczestnictwa 

 

 8.1. Wystawca ma prawo zrezygnować z udziału w Targach Pracy bez ponoszenia konsekwencji 

do dnia 13 maja 2018 roku. Wystawca o rezygnacji zobowiązany jest powiadomić pisemnie bądź 

mailowo Organizatora Targów Pracy pod rygorem przyjęcia, że do rezygnacji nie dochodzi.  

8.2. Jeżeli rezygnacja z Targów Pracy nastąpi pod dacie 13 maja 2018 roku lub też Wystawca 

pomimo braku złożenia oświadczenia o rezygnacji nie weźmie udziału w Targach Pracy, 

Wystawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Uniwersytetu Pedagogicznego kary umownej 

(płatnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty) w wysokości700złotych. 

Uniwersytet Pedagogiczny ma prawo domagać się odszkodowania przekraczającego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej. 

 
9. Przepisy porządkowe i postanowienia końcowe 
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9.1. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich poleceń w zakresie bezpieczeństwa, 
ochrony przeciwpożarowej oraz porządkowych wydawanych przez Organizatora. 
 
9.2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zaistniałe wypadki oraz szkody 
spowodowane Wystawcy przez osoby trzecie.  
 
9.3 Organizator ma prawo nakazać Wystawcy natychmiastowe opuszczenie stoiska w przypadku, 
gdy Wystawca ciężko narusza przepisy Regulaminu. 
 
9.4 Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu oraz wynikłe z uczestnictwa lub 
rezygnacji Wystawcy z uczestnictwa w Targach Pracy będą rozpoznawane przez sąd miejscowo 
właściwy dla siedziby Uniwersytetu Pedagogicznego. 
 
 Zapoznałam/Zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego warunki 
 
 
   podpis Wystawcy                                                                          data zgłoszenia pieczęć firmy 
 
 
…………………………………..                                                …………………………………………………………. 

 


