(zwany dalej Regulaminem)

W celu zapewnianie 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 przyznaje
organizatorom targów spełniającym Wytyczne dla organizatorów targów w trakcie epidemii COVID-19
w Polsce opublikowane przez Ministerstwo Rozwoju Znak „Bezpieczne Targi” od momentu ogłoszenia
do końca obowiązywania wspomnianych wytycznych.

§1
Postanowienia Ogólne
1. Przyznanie Znaku „Bezpieczne Targi” ma 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
będą przystosowane do wytycznych Ministerstwa Rozwoju,
budowanie zaufania interesariuszy targów do bezpieczeństwa targów, które są organizowane
z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie z przepisami i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju,
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 jest Polska Izba Przemysłu Targowego (dalej zwana „PIPT”).

§2
Zasady uczestnictwa w Programie
1. Program skierowany jest do wszystkich podmiotów organizujących targi (zwanych dalej
Organizatorem), które wdrożyły procedury zgodnie z Wytycznymi dla organizatorów targów w
trakcie epidemii COVID-19 w Polsce (zwanymi dalej „Wytycznymi”), które stanowią również załącznik
nr 1 Regulaminu.
2. Udział w Programie jest dobrowolny. Organizator zgłasza chęć otrzymania certyfikatu do biura
PIPT na formularzu ankietowym, który stanowi załącznik nr 2 do regulaminu

3. Udział w Programie jest płatny w wysokości 100 zł netto – koszty administracyjne od każdej
imprezy targowej organizowanej przez Organizatora i zgłoszonej do biura PIPT. Zostanie ona
wpłacona na wskazany przez PIPT rachunek bankowy na podstawie noty obciążeniowej.
4. Za dostosowanie zgłoszonej imprezy targowej do Wytycznych odpowiada Organizator.
5. Po wypełnieniu przez Organizatora Ankiety jest ona weryfikowana przez biuro PIPT, które
następnie wysyła do Organizatora Znak graficzny Certyfikatu. W przypadku błędów w Ankiecie
biuro PIPT poinformuje Organizatora o tym fakcie.

§3
Znak graficzny i uprawnienia z nim związane

1. Używanie przez Organizatora Znaku graficznego dla danych targów stanowi jego deklarację
zgodności sposobu świadczonych organizacji danej imprezy targowej z Wytycznymi.
2. Organizator, który otrzyma Znak graficzny „Bezpieczne Targi” będzie mógł posługiwać się nim
w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących targów, którym został przyznany
3. Izba, na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych PIPT będzie informowała
o wydarzeniach ze znakiem „Bezpieczne Tragi”
4. Za wszelką niezgodność pomiędzy działaniami deklarowanymi w Ankiecie a stanem rzeczywistym
oraz jej ewentualne następstwa Organizator. PIPT nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia
Organizatora w świadczeniu usług organizacji targów w sposób zgodny z Wytycznymi oraz ich
ewentualne następstwa.

§5
Postanowienia końcowe
1. PIPT zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Jednocześnie wszelkie wprowadzone zmiany
nie wpływają na prawo Organizatora, który do tego czasu otrzymał znak „Bezpieczne targi”

