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Email
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Hostessa
600 pln
dzień

Angielski 

Niemiecki 

Hiszpański 

www

Numer NIP

560 pln m2
Opłata zawiera  przyłącze elektryczne 

oraz zużycie, marketing, wifi

Stoisko w strefie na przeciwko
wejścia 

+ 110 pln m2

70 pln m2
Regały, stół, 4 krzesła 

Stoisko
Targowe

Stoisko Targowe
Strefa Extra

m2 
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PGE Narodowy

Dodatkowe
Uwagi

Pakiet 
Partnera Targów

Pakiet Partnera Targów  - 4700 zł
Pakiet zawiera
 - logo na stronie targów, 
-  specjalny mailing z prezentacją firmy, 
-  materiały reklamowe w pakietach powitalnych
-  rollupy przy wejściu, rejestracji i na imprezie
-  dostęp do pełnej listy odwiedzających
-  preferencyjne stoisko na przeciwko wejścia 

Liczba pakietów ograniczona do 3 szt
Kolejne pakiety bez preferencyjnej lokalizacji  - 3525 zł

Zostaję Partnerem Targów
 
 
 

Miejsce, Data Pieczątka, prawnie wiążący podpis

Pokój hotelowy

Wynajem pokoju hotelowego - hotel InterContinental

10 -11.10.2023
1 pokój jednoosobowy - 755.00 pln
1 pokój dwuosobowy - 820.00 pln

11-12.10.2023
1 pokój jednoosobowy - 830.00 pln
1 pokój dwuosobowy - 900.00 pln

Wyżej wymieniona cena pokoju obejmuje śniadanie w formie bufetu w hotelowej restauracji. Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.
W cenie pokoju jest zagwarantowany przewóz z hotelu do miejsca targów oraz z powrotem (o wyznaczonej przez organizatorów godzinie) 
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1. Ogólne warunki uczestnictwa
1.1 Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich porozumień i umów z
wystawcami i osobami trzecimi dotyczących - między innymi - udziału w targach
organizowanych przez Readystockfair Sp. z o.o. ul. Elfów 105, 80-180 Gdańsk
NIP: 5833458961, KRS: 0000991614 , zwanych dalej: - Readystockfair sp. z o.o.
1.2 Niniejsze ogólne warunki będą dostępne przy zawieraniu umów, a także można się z
nimi zapoznać na naszej stronie internetowej www.readystockfair.com.
2. Warunki ogólne
2.1 Niniejsze warunki uczestnictwa w targach organizowanych przez 
Readystockfair sp. z o.o. dotyczą firm wystawiających się na targach, o ile partnerzy
umowy nie poczynili odmiennych ustaleń w formie pisemnej, które wynikają z podpisanej
umowy.
2.2 Ogólne warunki innych partnerów umownych nie mają zastosowania do
umowy Readystockfair sp. z o.o. i będą odrzucane.
2.3 Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy z Readystockfair sp. z o.o.
przez uczestnika na osobę trzecią jest niedozwolone. Przeniesienie tych praw i obowiązków
może nastąpić wyłącznie za wyraźną pisemną zgodą 
Readystockfair sp. z o.o., przez co Readystockfair sp. z o.o ma prawo żądać, aby pierwotny
uczestnik był odpowiedzialny za zobowiązania finansowe wynikające z umowy
przenoszącej.
3. Zawarcie umowy
3.1 Zgłoszenie chęci uzyskania stoiska następuje poprzez wypełnienie i odesłanie
podpisanego formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez Readystockfair sp. z o.o.
Odesłanie zgłoszenia stanowi zawarcie umowy najmu pomiędzy wystawcą a
Readystockfair sp. z o.o. i zgłoszenie nie może być anulowane z jakichkolwiek przyczyn.
4. Przydział powierzchni stoiska
4.1 Readystockfair sp. z o.o. zastrzega sobie prawo - jeśli istnieją ku temu wymagane
powody - do przydzielenia stoiska, zmiany jego wielkości oraz dokonania wszelkich innych
zmian konstrukcyjnych, o ile ma w tym istotny interes. zmian konstrukcyjnych, o ile ma
istotny interes w takich działaniach wynikający ze szczególnych okoliczności. Uprawnienie
do zmiany przydziału powierzchni nie może oznaczać dla wystawcy zawieszenia opłaty za
wynajem.
4.2 Wystawca jest zobowiązany do stosowania się do poleceń Readystockfair sp. z o.o. 
W tym stanie interes targów jest na pierwszym miejscu przed interesem wystawcy.
5. Budowa i projekt stoiska
5.1 Za budowę, projekt i bezpieczeństwo stoisk odpowiada wystawca. Prezentacje mogą
odbywać się wyłącznie na stoiskach wystawowych i muszą być tak urządzone, aby nie
powodować uciążliwości wizualnych i akustycznych dla sąsiednich stoisk oraz aby na
stoiskach lub w ich obrębie nie było żadnych przeszkód. Naruszenie tego przepisu
upoważnia Readystockfair sp. z o.o. do zakazania według własnego uznania takich
prezentacji, które powodują uciążliwość lub utrudnienia. Wysokość sali wystawowej to 2.5
m
5.2 W przypadku wypożyczenia regałów ( zabudowy) stołów i krzeseł należy je zwrócić w
takim samym stanie, w jakim zostały przekazane. W przypadku uszkodzeń zabudowy czy
stołów lub krzeseł zostanie naliczona odpowiednia opłata w kwocie wartości szkody.
5.3 W takim przypadku, uznanym przez kierownictwo Readystockfair sp. z o.o., jest
upoważniona do podjęcia działań mających na celu usunięcie tego stanu. Wystawca jest
zobowiązany do przestrzegania instrukcji Readystockfair sp. z o.o. Nieprzestrzeganie tych
instrukcji skutkuje karą w wysokości 2500,- €, lub wyższą równą rzeczywistej szkodzie
poniesionej przez Readystockfair sp. z o.o. poniesione lub innych wystawców.
6. Dodatkowe firmy reprezentowane
6.1 Współdzielenie powierzchni stoiska przez kilka firm jest dopuszczalne wyłącznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Readystockfair sp. z o.o Współdzielenie powierzchni stoiska z
inną firmą wymaga rejestracji i specjalnego zgłoszenia przez obu wystawców.
6.2 Wynagrodzenie od współwystawców wynosi 250,- euro ponad sumę uzgodnioną z
pierwotnymi wystawcami.
6.3 Jeżeli wystawca nie zgłosi współwystawców lub poda niepełne lub nieprawidłowe
informacje w swoim zgłoszeniu, Readystock zastrzega sobie prawo do odstąpienia od
umowy.
Readystockfair sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat jak za zgłoszenie
zgodne z regulaminem. Readystockfair sp. z o.o. ma również prawo do usunięcia wystawcy
ze stoiska, jeżeli kierownictwo uzna to za konieczne.
7. Warunki płatności
7.1 Należy przestrzegać terminów i warunków płatności podanych na fakturze przesłanej
wystawcy. W każdym przypadku płatność musi nastąpić przed rozpoczęciem korzystania ze
stoiska przez wystawcę. Jeśli wystawca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań
finansowych, Readystockfair sp. z o.o. ma prawo do zatrzymania eksponatów i
wyposażenia stoiska oraz do ich sprzedaży w drodze publicznej licytacji lub prywatnej
umowy na koszt wystawcy.
7.2 Ponadto w przypadku braku płatności Readystockfair sp. z o.o. ma prawo odmówić
wystawcy wstępu na targi lub zakazać wstępu na targi. 
W przypadku, gdy wystawca zabudował już swoje stoisko i nie uiścił pełnej opłaty za
wynajem, Readystockfair sp. z o.o. jest upoważniona do usunięcia stoiska.
7.3 Wystawcy i współwystawcy odpowiadają solidarnie wobec Readystockfair sp. z o.o. za
zobowiązania wynikające z umowy najmu lub innych zamówień na usługi.
7.4 W przypadku, gdy płatności nie zostaną uregulowane w terminie i Readystockfair sp. z
o.o będzie musiał przekazać roszczenie podmiotowi zewnętrznemu, pozasądowe koszty
windykacji wyniosą kwotę podstawową wraz z kosztami windykacji, przy czym minimalna
kwota wyniesie 250,- €.

7.5 Bankiet dla wystawców
Ilość osób, które będą brały nieodpłatnie udział w bankiecie, jest uzależnione od wielkości
stoiska wystawowego.
- stoiska do 12 m - 2 osoby,
- stosika do 24 m - 4 osoby,
- stoiska do 50 m 6 osób,
Dodatkowe osoby płatne 400 zł.
8. Zwolnienie z odpowiedzialności
8.1 Readystockfair sp. z o.o nie ponosi żadnej odpowiedzialności za towary i urządzenia
dostępne na stoisku. Wystawcy są odpowiedzialni przez cały czas za uszkodzenia, utratę,
kradzież i inne okoliczności własnych towarów, materiałów i wyposażenia et cetera.
8.2 Readystockfair sp. z o.o nie może również ponosić odpowiedzialności za błędne
informacje od osób trzecich dotyczące czasu i lokalizacji targów, wad budynku, w którym
odbywają się targi, rozczarowującej frekwencji zwiedzających, rozczarowującej frekwencji
wystawców i innych zewnętrznych potencjalnie szkodliwych warunków.
9. Przedwczesne rozwiązanie umowy najmu
9.1 Umowy z wystawcami nie mogą być anulowane lub wypowiedziane. Jeżeli po
dokonaniu wiążącej rejestracji lub zawarciu umowy Readystockfair sp. z o.o.
w drodze wyjątku przychyli się do wniosku wystawcy o całkowite lub częściowe
odstąpienie od umowy, wystawca jest zobowiązany do uiszczenia zryczałtowanej opłaty
wyrównawczej na rzecz Readystockfair sp. z o.o. Wysokość zryczałtowanej opłaty
wyrównawczej jest podana w poniższej tabeli.
Wysokość zryczałtowanej opłaty wyrównawczej podana jest w kolejnej tabeli, w oparciu o
następujący czynnik: moment, w którym Readystockfair sp. z o.o. jest w posiadaniu
wiążącego pisemnego odstąpienia wystawcy od umowy najmu.
9.2 Nie zastrzega się żadnych praw do tych postanowień, pod warunkiem, że między
stronami nie istnieją inne prawa do odwołania. Artykuł 9 stanowi system rekompensat, z
którego Readystockfair sp. z o.o. w takim przypadku może skorzystać.

Tabela opłat za anulowanie uczestnictwa
Opłaty procentowe na podstawie regularnej ceny uczestnictwa za zarejestrowaną
powierzchnię stoiska i usługi dodatkowe, o ile nie mogą one zostać anulowane.
Przed pierwszym dniem otwarcia targów opłata za odwołanie wyniesie poniższy procent
kwoty umowy :
2 tygodnie 100%
15 dni - 1 miesiąc 50%
1 miesiąc i 1 dzień - 2 miesiące 25%
9.3 Bez rezygnacji z prawa do roszczeń dodatkowych Readystockfair sp. z o.o. jest
uprawniony do odstąpienia lub wypowiedzenia bez uprzedzenia umowy najmu lub umów
dotyczących usług, jeśli wystawca nie wypełnia, nawet po upływie odpowiedniego okresu
prolongaty, zobowiązań wynikających z umowy najmu lub przepisów uzupełniających.
9.4 Readystockfair sp. z o.o. zachowuje również prawo do rozwiązania umowy bez
wypowiedzenia, jeśli wystawca wstrzyma płatności lub zostanie objęty postępowaniem
układowym lub upadłościowym lub podobnym postępowaniem według prawa obcego, lub
jeśli firma wystawcy jest w trakcie likwidacji.
9.5 Jeśli umowa najmu stoiska zostanie rozwiązana z przyczyn wymienionych w
poprzednim punkcie, Readystockfair sp. z o.o. ma prawo do otrzymania zryczałtowanej
opłaty wyrównawczej. Wysokość tego ryczałtu zostanie obliczona na podstawie tych
samych kryteriów, które obowiązują w przypadku anulowania umowy przez wystawcę.
Momentem, na podstawie którego oblicza się ryczałtową opłatę wyrównawczą, jest
moment, w którym Readystockfair sp. z o.o. otrzyma pisemną informację o faktach
uzasadniających rozwiązanie umowy.
9.6 " Readystockfair sp. z o.o. jest uprawniona do rozwiązania umowy najmu z
uczestnikami m.in. w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników do
zorganizowania danych targów lub innych przyczyn mogących skutkować tym że
Readystockfair sp. z o.o. nie może zorganizować targów. W takich przypadkach,
Readystockfair sp. z o.o. powiadomi o tym fakcie uczestników, którzy dokonali już
rejestracji, drogą mailową, co najmniej 14 dni przed datą targów. Kwoty najmu, które
zostały już wpłacone, zostaną zwrócone uczestnikom przez Readystockfair sp. z o.o. w
ciągu 14 dni.
9.7 W przypadku anulowania lub rozwiązania umowy najmu ze strony Readystockfair sp. z
o.o. zgodnie z art. 9.6, Readystockfair sp. z o.o. w żadnym wypadku nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez uczestników. Zawierając
umowę podstawową, uczestnicy akceptują, że mogą być one anulowane przez
Readystockfair sp. z o.o. i dlatego zrzekają się roszczeń wszelkich szkód, takich jak szkody
materialne, szkody następcze i inne możliwe szkody."
9.8 W przypadku wystąpienia siły wyższej, takich jak na przykład, ale nie tylko: pożar,
ciężkie warunki pogodowe, zawalenie się budynku targowego, akcja strajkowa, choroba
personelu, itp., Readystockfair sp. z o.o. nie może w żadnym wypadku ponosić
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (wtórne) poniesione przez najemcę, jeśli targi
nie odbędą się.
10. Roszczenia, procedura, miejsce wykonania i miejsce jurysdykcji
10.1 Wszystkie roszczenia wystawcy wobec Readystockfair sp. z o.o. muszą być złożone w
formie pisemnej. Okres przedawnienia wynosi 3 miesięcy od zamknięcia imprezy.
10.2 Umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu; tekst polski jest miarodajny.
10.3 Strony zgadzają się, że w przypadku sporu miejscem wykonania i jurysdykcji jest
Gdańsk. Readystockfair sp. z o.o. zastrzega sobie jednak prawo do wnoszenia swoich
roszczeń przed sądy właściwe dla obszaru, na którym wystawca ma zarejestrowaną
siedzibę.

Readystockfair sp. z o.o.
ul. Elfów 105
80-180 Gdańsk
Poland
dominik@readystockfair.com
kuba@readystockfair.com
www.readystockfair.com
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żądania dostępu do danych - w granicach art. 15 RODO, 
ich sprostowania - w granicach art. 16 RODO,
żądania usunięcia - w granicach art. 17 RODO, 
lub ograniczenia czynności przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w granicach art. 21 RODO,
przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii - w granicach art. 20 RODO.

11. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.
11.1 Dane osobowe uczestników targów są przetwarzane przez Administratora Danych
Osobowych Readystockfair Sp. z o.o. ul. Elfów 105, 80-180 Gdańsk NIP: 5833458961,
KRS: 0000991614, zgodnie z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik do niniejszych
warunków uczestnictwa.
11.2 Dane są przetwarzane dla następujących celów:
a. związanych z uczestnictwem targach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy 
b. związanych z wykorzystaniem wizerunku na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO zakresie
wyrażonej zgody na przetwarzanie wizerunku.
11.3 Wyrażenie zgody o której mowa w pkt 11.2 lit. b. nie jest obowiązkowe, ale jest
niezbędne dla możliwości udziału w targach, gdyż z racji charakteru imprezy Administrator
Danych Osobowych, prowadzi dokumentację fotograficzną i filmową. 
11.4 Uczestnik targów akceptując warunki uczestnictwa, przyjmuje także do wiadomości,
że niezależnie od powyższej zgody,wizerunek może być rozpowszechniany na zasadach
określonych w przepisach prawa,w szczególności jako nieistotny szczegółcałości.
11.5 Uczestnik targów akceptując warunki uczestnictwa, potwierdza również, iż zapoznał
się z Klauzulą Informacyjną dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej
„RODO”, informujemy, że: 
1.Administratorem Danych Osobowych jest Readystockfair Sp. z o.o. ul. Elfów 105, 80-
180 Gdańsk NIP: 5833458961, KRS: 0000991614.
2.Administrator Danych Osobowych wyznaczył kontakt w sprawie ochrony danych
osobowych pocztą elektroniczną: dominik@readystockfair.com oraz pocztą tradycyjną                  
na adres: Readystockfair Sp. z o.o. ul. Elfów 105, 80-180 Gdańsk.
3.Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. zawarcia i realizacji umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 
b.spełnienia ciążących na Administratorze Danych Osobowych obowiązków prawnych,                    
w celach księgowych i podatkowych, rozpatrywanie reklamacji, obsługi serwisowej                        
i gwarancyjnej – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c.ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
d.publikacji wizerunku w prowadzonej dokumentacji fotograficznej i filmowej – zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4.Odbiorcami Pan(ni) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dane zostają
udostępnione w celu realizacji umowy.
5.Administrator Danych Osobowych nie przewiduje przekazywania Pana(ni) danych do
państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
6.Pana(ni) dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie Art. 17 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), przez okres 5 lat
od dnia wystawienia FV lub do momentu cofnięcia zgody jeśli przetwarzanie odbywa się na
jej podstawie.
7.W odniesieniu do Pana(ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.
8.Wobec Administratora Danych Osobowych posiada Pan(ni) prawo do:

9.Przysługuje Panu(ni) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
10.Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce
Prywatności dostępnej w naszej instytucji oraz na naszej stronie
www.readystockfair.com/polityka-prywatnosci/

………………………………………………………….
          Data i podpis Uczestnika

Readystockfair sp. z o.o.
ul. Elfów 105
80-180 Gdańsk
Poland
dominik@readystockfair.com
kuba@readystockfair.com
www.readystockfair.com

4


