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REGULAMIN  

Klubu Studenta przy Polskiej Izbie Przemysłu Targowego #MłodziNaTargach 

 

ROZDZIAŁ I 

Misja i cele 

§ 1 

MISJA KLUBU STUDENTA: 

Stwarzanie dla młodego pokolenia profesjonalistów możliwości rozwoju w branży targowej  
i nabywania praktycznego doświadczenia. 

§ 2 

Klub Studenta realizuje swoją misję poprzez następujące działania: 

1. Organizację webinariów dla studentów o: działalności Izby; znaczeniu wydarzeń 

wystawienniczych dla polskiej gospodarki; ekologicznych aspektach organizowania 

targów; designie; roli różnic kulturowych w rozmowach targowych; przygotowaniu 

zasobów ludzkich do pracy na stoiskach; technik sprzedaży i negocjacji 

wykorzystywanych podczas spotkań targowych; przenikaniu się targów z internetem (targi 

hybrydowe i targi wirtualne), a zwłaszcza z mediami społecznościowymi; marketingu 

doświadczeń podczas targów; niestandardowych działaniach promocyjnych 

podejmowanych na stoiskach; specyfice wystaw światowych i innych tematach, które 

okażą się dla studentów interesujące. 
2. Organizację spotkań z organizatorami targów, firmami budującymi stoiska oraz przedstawicielami 

innych usług na rzecz targów. 
3. Udostępnianie bezpłatnych wejściówek na wybrane targi w różnych miastach w Polsce. 
4. Umożliwienie udziału w wybranych wydarzeniach, np. GED, MWP i inne. 
5. Udostępnianie materiałów dotyczących targów – słowniki, raporty, dostęp do materiałów na 

stronie www, itp. 
6. Organizowanie spotkań z ekspertami rynku targowego. 
7. Wsparcie merytoryczne przy pisaniu prac dyplomowych – pomoc w dotarciu do materiałów, 

konsultacje dotyczące struktury pracy). 
8. Możliwość przeprowadzenia w ramach pisania pracy magisterskiej badań empirycznych, np. 

badania opinii klientów/uczestników targów dla podmiotów będących Członkami PIPT. 
9. Możliwość odbycia staży w PIPT. 
10. Możliwość odbycia staży w wybranych ośrodkach targowych. 
11. Wydawanie dyplomów/certyfikatów potwierdzających aktywną działalność na rzecz Klubu. 
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ROZDZIAŁ II  

Organizacja 

1. Klub jest organizacją powołaną przez Polską Izbę Przemysłu Targowego. 

2. Zarząd Klubu składa się z: 

◼ Przewodniczącego 
◼ Zastępcy  
◼ Osoby odpowiedzialnej za media społecznościowe. 

3. Opiekunami Klubu są: 

◼ Opiekun merytoryczny – dr hab. Marcin Gębarowski, prof. UEK 
◼ Opiekun organizacyjny – Aleksandra Wardach, Menedżer ds. Komunikacji 

Zewnętrznej Polskiej Izby Przemysłu Targowego 

4. Członkostwo w Klubie jest dobrowolne. 

5. Członkostwo w Klubie jest bezpłatne. 

6. Klub jest otwarty na inicjatywy Członków Klubu oraz zapewnia swobodę przepływu 

informacji  

i różnorodność podejmowanych przedsięwzięć. 

7. Program działania Klubu jest kształtowany z uwzględnieniem propozycji Członków 

Klubu,  

w drodze swobodnej wymiany opinii. 

8. Główne narzędzie komunikacji dla uczestników Klubu stanowi specjalnie dedykowana 

zakładka na stronie internetowej  Klub Studenta przy Polskiej Izbie Przemysłu Targowego 

#MłodziNaTargach – Polska Izba Przemysłu Targowego (polfair.pl). 

9. Członkowie Klubu mogą angażować się w jego działalności w stopniu przez siebie 

wyznaczonym  

i zaakceptowanym przez zarząd Klubu. 

10. Członkowie zainteresowani udziałem w realizacji poszczególnych projektów 

podejmowanych przez Klub zgłaszają tę informację do Przewodniczącego Klubu. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

Warunki uczestnictwa 

§ 4 

1. Członkami Klubu mogą być osoby, które posiadają aktualny status studenta (zarówno 

studiów stacjonarnych, jak również niestacjonarnych) i nie ukończyły 26. roku życia. 

2. Członkami Klubu mogą być również osoby, które ukończył studia w ciągu nie więcej niż 

3 lat ostatnich od daty złożenia deklaracji przystąpienie do Klubu.  

3. Członkostwo w Klubie nabywa się przez wypełnienie i przesłanie elektronicznej deklaracji 

przystąpienia do Klubu zamieszczonej na stronie Klub Studenta przy Polskiej Izbie 

Przemysłu Targowego #MłodziNaTargach – Polska Izba Przemysłu Targowego 

(polfair.pl) oraz przesłania skanu dokumentu potwierdzającego aktualny status studenta 

lub dyplom ukończenia studiów. 

https://polfair.pl/klub-studenta-przy-polskiej-izbie-przemyslu-targowego-mlodzinatargach/
https://polfair.pl/klub-studenta-przy-polskiej-izbie-przemyslu-targowego-mlodzinatargach/
https://polfair.pl/klub-studenta-przy-polskiej-izbie-przemyslu-targowego-mlodzinatargach/
https://polfair.pl/klub-studenta-przy-polskiej-izbie-przemyslu-targowego-mlodzinatargach/
https://polfair.pl/klub-studenta-przy-polskiej-izbie-przemyslu-targowego-mlodzinatargach/
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4. W przypadku stwierdzenia, iż dane osobowe podane w deklaracji są nieprawdziwe, Polska 

Izba Przemysłu Targowego zastrzega sobie prawo do usunięcia z grona Członków Klubu 

osoby, która przesłała formularz z danymi niezgodnymi z prawdą. 

5. Złożenie deklaracji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 

6. Status Członka Klubu Studenta przysługuje każdemu, kto spełnił powyższe wymogi. 

§ 5 

1. Członek Klubu ma prawo do rezygnacji z członkostwa w Klubie w każdym czasie po 

uprzednim powiadomieniu o tym Przewodniczącego Klubu drogą mailową lub osobiście. 

2. Członkostwo ustaje w momencie zaprzestania bycia studentem jednak 
3. Polska Izba Przemysłu Targowego zastrzega sobie prawo, a Członek Klubu to prawo 

akceptuje, do odmowy przyjęcia lub wykluczenia Członka z Klubu Studenta, gdy ten 

narusza regulamin oraz prowadzi działania na niekorzyść Klubu i jego Członków. 

4. Decyzje w sprawie odmowy przyjęcia lub wykluczenia Członka z Klubu Studenta wydaje 

Przewodniczący Klubu po wcześniejszym skonsultowaniu tego z Opiekunem Klubu 

Studenta  

z ramienia Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Uczestnikowi przysługuje odwołanie od 

tej decyzji w ciągu 14 dni od jej otrzymania drogą mailową. 

 

ROZDZIAŁ IV  

Postanowienia końcowe 

§ 7 

1. Znak graficzny Klubu Studenta jest oficjalnym znakiem budującym identyfikację wizualną 

Klubu Studenta. 

§ 8 

1. Niniejszy Regulamin zostaje ogłoszony poprzez umieszczenie go w zakładce Klub 

Studenta na stronie internetowej Klub Studenta przy Polskiej Izbie Przemysłu Targowego 

#MłodziNaTargach – Polska Izba Przemysłu Targowego (polfair.pl) 

2. Polska Izba Przemysłu Targowego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

3. Zmiany będą udostępniane Członkom Klubu na wyżej wskazanej stronie internetowej. 

4. Członek Klubu zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian 

regulaminu na stronie wyżej wskazanej internetowej i zapoznawania się z nimi. 

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.01.2023 r. 
 

https://polfair.pl/klub-studenta-przy-polskiej-izbie-przemyslu-targowego-mlodzinatargach/
https://polfair.pl/klub-studenta-przy-polskiej-izbie-przemyslu-targowego-mlodzinatargach/

