(zwany dalej Regulaminem)

W celu zapewniania bezpieczeństwa na imprezach targowych wszystkim wystawcom, zwiedzającym oraz
pracownikom firm targowych oraz zminimalizowania możliwości zarażenia się koronawirusem
i rozprzestrzeniania epidemii choroby COVID-19 Polska Izba Przemysłu Targowego opracowała Program
Znak „Bezpieczne Targi”. Istotą Programu jest wyróżnienie organizatorów targów spełniających Wytyczne
dla organizatorów targów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce opracowane przez Ministerstwo Rozwoju
i Technologii oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

§1
Postanowienia Ogólne
1. Program Znak targów „BEZPIECZNE TARGI” (zwany dalej „Programem”) jest inicjatywą mającą na
celu:

a. zapewnienie wystawcom, zwiedzającym, pracownikom firm targowych (zwanych dalej

b.
c.
d.
e.

interesariuszami targów) informacji na temat organizatorów targów, których imprezy targowe są
przystosowanych do świadczenia usług zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju
i Technologii oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
budowanie zaufania interesariuszy targów do bezpieczeństwa targów, które są organizowane
z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie z przepisami i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju
i GIS.
aktywizację i edukację podmiotów organizujących targi poprzez udostępnienie materiałów na temat
obowiązujących wytycznych i zaleceń,
propagowanie wiedzy wśród interesariuszy targów na temat przygotowania organizatorów targów
do bezpiecznej organizacji imprez targowych w sytuacji zagrożenia koronawirusem.
promocję organizatorów targów stosujących się do wyżej wspomnianych wymogów.

2. Inicjatorem i koordynatorem Programu jest Polska Izba Przemysłu Targowego (dalej zwana „PIPT”).
3. Program ma charakter ogólnopolski.

§2
Zasady uczestnictwa w Programie
1. Program skierowany jest do wszystkich podmiotów organizujących targi będących Członkami Polskiej
Izby Przemysłu Targowego (zwanych dalej Uczestnikiem), które stosują się do aktualnie
obowiązujących zaleceń sanitarnych dotyczących pandemii, w tym Wytycznych dla organizatorów targów w
trakcie epidemii COVID-19 w Polsce (zwanymi dalej „zleceniami i wytycznymi”).
2. Udział w Programie jest dobrowolny.
3. Potwierdzeniem udziału w Programie jest wykorzystywanie dla danej imprezy targowej znaku
graficznego „Bezpieczne targi” (zwane dalej znakiem graficznym).
4. Do Programu można dołączyć w dowolnym momencie od chwili ogłoszenia jego rozpoczęcia.
5. Uczestnik może wycofać się z udziału w Programie w dowolnym momencie, co oznacza, że Uczestnik
ma obowiązek natychmiastowego zaprzestania stosowania znaku graficznego „Bezpieczne targi”.
Wszelkie koszty związane z wycofaniem się z Programu ponosi Uczestnik.
6. Uczestnictwo w Programie nie wyklucza możliwości wzięcia udziału w innych programach Znak lub
certyfikacji prowadzonych przez inne jednostki niż PIPT.
7. Za dostosowanie imprezy targowej zgłoszonej do Programu do Wytycznych odpowiada Uczestnik,
który zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych obowiązków (zarówno merytorycznych,
jak i finansowych).
8. Aby przystąpić do Programu Uczestnik wypełnia i podpisuje Oświadczenie - do pobrania na: Znak
Polskiej Izby Przemysłu Targowego “Bezpieczne Targi” – Polska Izba Przemysłu Targowego (polfair.pl).
9. Wypełniając Oświadczenie Uczestnik musi potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem oraz
zaakceptować w całości jego treść, zobowiązując się do jego przestrzegania, jak również potwierdzić,
iż zapoznał się z zaleceniami i wytycznymi i spełnia wszystkie warunki udziału w Programie.
10. Wypełniając Oświadczenie Uczestnik musi także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w formularzu oraz potwierdzić, że zapoznał się z zasadami przetwarzania danych
osobowych w związku z realizacją Programu.
11. Po wypełnieniu przez Uczestnika Oświadczenia jest ono weryfikowane przez PIPT. Po pozytywnej
weryfikacji zostaje wysyłany do Uczestnika (na wskazany przez niego w formularzu adres e-mail) Znak
graficzny Programu.
12. Wypełnienie Oświadczenia oznacza, że Uczestnik potwierdza dostosowanie sposobu świadczenia
usługi organizacji zgłoszonych targów do aktualnie obowiązujących zaleceń i wytycznych oraz
zobowiązuje się, że przez cały okres posługiwania się Znakiem graficznym będzie świadczył ww. usługi
z aktualnymi zaleceniami i wytycznymi, chyba że Wytyczne zostaną uchylone.
13. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 2, Znak graficzny dla każdego ze zgłoszonych targów jest przyznawany na
okres roku, licząc od dnia jego przesłania Uczestnikowi w sposób, o którym mowa w ust. 11,
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w § 4 ust. 5 Regulaminu. Po tym okresie Uczestnik ma obowiązek
zaprzestania jego stosowania. Wszelkie koszty związane z zaprzestaniem stosowania Znaku graficznego
ponosi Uczestnik.
14. Za wypełnienie Oświadczenia oraz świadczenie usług organizacji targów w sposób zgodny
z Wytycznymi odpowiada Uczestnik.
§3
Znak graficzny i uprawnienia z nim związane
1. Użycie przez Uczestnika Znaku graficznego dla danych targów stanowi deklarację Uczestnika
zgodności sposobu świadczonych przez niego usługi organizacji danej imprezy targowej
z aktualnie obowiązującymi zaleceniami i wytycznymi przez okres posługiwania się Znakiem
graficznym.

2. Uczestnik Programu, który otrzyma Znak graficzny Programu będzie mógł posługiwać się nim we
własnych i obcych materiałach informacyjnych i promocyjnych w okresie jego ważności, o którym
mowa w § 2 ust. 13.
3. Uczestnik Programu, który otrzyma Znak graficzny Programu, będzie brany pod uwagę podczas
planowania działań promocyjnych PIPT promujących targi w Polsce.
4. Za wszelką niezgodność pomiędzy działaniami deklarowanymi w Oświadczeniu a stanem rzeczywistym
oraz jej ewentualne następstwa odpowiada Uczestnik Programu. PIPT nie ponosi odpowiedzialności
za uchybienia Uczestnika w świadczeniu usług organizacji targów w sposób zgodny z aktualnie
obowiązującymi zaleceniami i wytycznymi oraz ich ewentualne następstwa.
§4
Postanowienia końcowe
1. PIPT zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Jednocześnie wszelkie wprowadzone zmiany nie
wpływają na prawo Uczestnika, który do tego czasu podjął decyzję o Znak, do posługiwania się przez
niego Znakiem graficznym.
2. Czas trwania Programu określa się na rok od momentu rozpoczęcia naboru Uczestników. PIPT
zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przedłużenia czasu trwania Programu oraz zawieszenia
organizacji Programu.

