INFORMACJE OGÓLNE:


Organizator Akademickich Targów Pracy – Trójmiasto 2017:
Biura Karier: Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu,
Akademii Marynarki Wojennej oraz Akademii Morskiej.

 Realizator:
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Biuro: ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk
tel. 58 523 33 72, fax 58 523 33 65; e-mail: atp@ug.edu.pl


Termin i miejsce Targów: 24 października 2017 r.
Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk



Godziny otwarcia dla zwiedzających: 24 października 2017 r. (wtorek): godz. 09:00 - 16:00



Internet
Specjalnie dla wystawców organizator przygotuje dostęp do Internetu.
Prosimy o podanie osoby odpowiedzialnej w formularzu zgłoszeniowym.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- Termin zgłoszenia udziału: do 2 października 2017 r., na podstawie załączonego formularza zgłoszeniowego
– przesłanego na adres e-mail: atp@ug.edu.pl lub fax: 58/ 552-33-65.
- Płatność: wystawca dokonuje wpłaty na konto Fundacji Rozwoju UG, w terminie 7 dni od daty otrzymania
faktury VAT. Faktura wystawiana jest przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, na podstawie
formularza zgłoszeniowego – zamówienia.
- W przypadku niedokonania wpłaty na w/w warunkach organizator ma prawo odstąpić od realizacji
zamówienia.
- W przypadku rezygnacji z udziału w Targach po 02-10-2017 r. wystawca jest zobowiązany do zapłacenia
kwoty równej 50% wartości brutto zamówienia. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach po 09-10-2017 r
wystawca jest zobowiązany do zapłacenia kwoty równej 100% wartości brutto zamówienia.
- Wystawcy zobowiązani są do zapewnienia obsługi stoiska na 30 min. przed godziną otwarcia Targów dla
zwiedzających i po ich zamknięciu.
- Wystawca ma prawo do prowadzenia reklamy wyłącznie w ramach swojego stoiska (dotyczy to także
nagłośnienia).
- Prowadzenie reklamy w innych miejscach na terenie Targów jest usługą dodatkowo zamawianą i odpłatną.
- Organizator zapewnia zabezpieczenie terenów targowych.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubytek, uszkodzenie lub zniszczenie eksponatów przed,
podczas i po imprezie, niezależnie od okoliczności.
- Wystawca zobowiązany jest do ubezpieczenia eksponatów na własny koszt.
- Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscu imprezy.
- Na terenie Targów obowiązuje zakaz palenia tytoniu;
- Organizator zapewnia dla Wystawców kawę, herbatę oraz jeden ciepły posiłek.


Sprawy porządkowe:
- Protokolarny odbiór stoisk przez Wystawców: 23 października 2017 r. w godz. 09:00 - 15:00 oraz 24
października w godzinach 7.00-9.30.
- Protokolarny zwrot stoisk organizatorom: 24 października 2017 r. od godz. 15:30

