WARUNKI UCZESTNICTWA W LETNIM TARGU EKOLOGICZNYM 2020
1.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

1.1. MTP przyjmują zgłoszenie uczestnictwa (oryginał wypełnionego i
podpisanego formularza A1) pod warunkiem wpłaty kaucji z tytułu
udostępnienia powierzchni wystawienniczej, o której mowa w punkcie 2.
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1.2. Do uregulowania kaucji z tytułu udostępnienia powierzchni wystawienniczej
jest zobowiązany podmiot dokonujący zgłoszenia uczestnictwa na formularzu
A1.

* wartość brutto obejmuje iloczyn ilości zamówionej powierzchni i jej ceny jednostkowej oraz uwzględnia
podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy

2.

„Regulamin dla uczestników targów” jest dostępny na stronie internetowej https://www.eco-trends.pl/pl
……………..Na życzenie Wystawcy Regulamin zostanie wysłany drogą pocztową.

POWIERZCHNIA, WARUNKI PŁATNOŚCI

2.1. Ceny powierzchni wystawienniczej związanej z uczestnictwem w targu
obejmują:
- czynsz najmu powierzchni na okres targu oraz montażu i demontażu,
2.2. Przy obliczaniu opłaty za najem powierzchni MTP dokonują zaokrąglenia
metrażu do pełnego m2 wg zasad matematycznych.
2.3. KAUCJA Z TYTUŁU NAJMU POWIERZCHNI
2.3.1. Zamawiający powierzchnię wystawienniczą (na formularzu zgłoszenia A1)
jest zobowiązany do wpłaty kaucji z tytułu najmu, która stanowi warunek
przyjęcia przez MTP zgłoszenia uczestnictwa.
2.3.2. Wysokość kaucji:

100 % zamówionej powierzchni
2.4. Z tytułu wpłaty kaucji nie będzie wystawiona faktura. Kaucja wpłacona przez
zamawiającego powierzchnię zostanie w dniu zawarcia umowy zaliczona na
poczet opłaty za najem powierzchni wystawienniczej. Dokonana opłata
zostanie przez MTP zafakturowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przy fakturowaniu najmu powierzchni doliczony zostanie podatek od towarów
i usług wg stawki 23%.
2.5. Wszelkie rozliczenia z zagranicznymi uczestnikami targu z tytułu najmu
powierzchni dokonywane są przez MTP według średniego kursu EUR
ogłoszonego przez NBP:
a) w dniu roboczym poprzedzającym datę wystawienia faktury albo
dokumentu pro forma – jeżeli należność na poczet opłaty z tytułu
udostępnienia powierzchni wystawienniczej wpłynęła na rachunek bankowy
MTP przed terminem zgłoszeń uczestnictwa.
b) w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym termin nadsyłania zgłoszeń
jeżeli należność na poczet opłaty z tytułu udostępnienia powierzchni
wystawienniczej wpłynęła na rachunek bankowy MTP w dniu ustalonym
jako termin zgłoszeń lub po tym terminie.
3.

WARUNKI PŁATNOŚCI ZA POZOSTAŁE USŁUGI
TARGOWE

3.1. Należności z tytułu pozostałych usług targowych (dodatkowe karty wstępu
wystawcy, karty wjazdu, przyłącze elektryczne i wodociągowe, wypożyczenie
mebli i innych rekwizytów, zamówienie personelu pomocniczego, konstrukcja
reklamowa, sprzątanie stoiska itp.) zostaną zafakturowane przez MTP
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przy fakturowaniu doliczony zostanie
podatek od towarów i usług wg stawki 23%. Należność powinna być
uregulowana w terminie 14 ni od daty wystawienia faktury lub 5 dni od dnia
otrzymania faktury.
3.2. Rozliczenia z zagranicznymi kontrahentami z tytułu zamówienia przez nich
pozostałych usług targowych są dokonane przez MTP według średniego
kursu EUR ogłoszonego przez NBP w ostatnim dniu roboczym
poprzedzającym rozpoczęcie kiermaszu.
4.

NALEŻNOŚCI A KOSZTY BANKOWE

4.1. Wszelkie należności z tytułu uczestnictwa w targu (zamówienia powierzchni i
innych usług targowych) powinny być regulowane jako wolne od opłat
bankowych.
4.2. Wszelkie wpłaty z tytułu uczestnictwa w targu należy dokonywać na konto:

LETNI TARG EKOLOGICZNY

** cena jednostkowa / opłata netto nie uwzględnia podatku od towarów i usług (VAT)

