
 

 
 
 
 
 
 

Regulamin udziału Wystawców w VII Małopolskim Forum Finansowym 
 

Regulamin kierowany jest do Wystawców biorących udział w VII Małopolskim Forum Finansowym 
organizowanym w dniu 11 października 2022 roku w Starej Zajezdni Tramwajowej, znajdującej się 
w Krakowie przy św. Wawrzyńca 12 przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego Spółkę Akcyjną z 
siedzibą w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11 (31-542 Kraków), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym 
dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
0000033198, z kapitałem zakładowym 87.675.000 zł (w całości wpłaconym), zwaną  w dalszej części 
Organizatorem. 

 
 

§1  
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 

1. Zgłoszenia udziału należy dokonać poprzez: 
a) przesłanie drogą mailową skanu formularza zgłoszenia udziału, którego wzór stanowi załącznik nr 

1 do niniejszego Regulaminu, wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania podmiotu dokonującego zgłoszenia, 

b) wpłatę 50% kwoty należnej z tytułu zleconych w formularzu zgłoszenia udziału usług (50% kwoty 
wynikającej łącznie z pkt II, III i IV formularza zgłoszeniowego), w maksymalnym terminie 3 dni 
kalendarzowych od przesłania formularza, na wskazane konto Organizatora: 35 1020 2892 0000 
5102 0683 2747 w PKO BP, z zastrzeżeniem lit. c, 

c) jeżeli zgłoszenie udziału następuje w terminie krótszym niż 10 dni od daty rozpoczęcia wydarzenia 
zgłaszający, po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem, przesyła formularz i wpłaca  na wskazane 
konto Organizatora: 35 1020 2892 0000 5102 0683 2747 w PKO BP 100% kwoty wynikającej łącznie 
z pkt II, III i IV formularza zgłoszeniowego. 

Zgłoszenie udziału przyjmuje się za dokonane w dniu, w którym zostaną łącznie spełnione dwa 
powyższe warunki tj lit. a oraz lit. b lub lit. c. 

2. Wraz z przesłaniem formularza zgłoszenia udziału w VII Małopolskim Forum Finansowym Wystawca 
udziela zgody Organizatorowi na używanie logotypu oraz oznaczenia firmy. Jednocześnie Wystawca 
oświadcza, że logotyp oraz oznaczenie firmy stanowią własność firmy, a ich przekazanie Organizatorowi 
przez Wystawcę nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. Organizator ma prawo do przeniesienia 
powyższego upoważnienia na rzecz podmiotów trzecich.  

3. Formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2022 roku 
(decyduje data otrzymania przez Organizatora maila ze  skanem formularza zgłoszenia udziału). Po tym 
terminie uczestnictwo jest możliwe po uzyskaniu indywidualnej zgody Organizatora, w miarę wolnych 
miejsc. 



 

4. Organizator w ciągu 3 dni roboczych potwierdza przyjęcie zgłoszenia udziału na wskazany w formularzu 
adres mailowy. Warunkiem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest skuteczne zgłoszenie udziału 
zgodnie z warunkami wskazanymi w punkcie 1. 

5. Kwota wskazana w pkt 1 ma charakter bezzwrotny. 
6. W przypadku Wystawców, którzy wpłacili 50% kwoty należnej z tytułu zleconych usług, zgodnie z pkt 1 

lit. b, pozostałe 50% całkowitej należności wynikającej z formularza zgłoszenia udziału będzie płatne na 
podstawie faktury VAT wystawionej przez Organizatora w terminie wskazanym na fakturze, nie później 
niż 5 dni kalendarzowych przed datą Forum. 

7. Wystawca ma prawo zrezygnować z udziału w Forum w maksymalnym terminie do dnia 11 
września  2022 r. Rezygnacja powoduje przepadek wpłaconej na poczet udziału w Forum kwoty, o 
której mowa w pkt 1. Rezygnacja z udziału w Forum po tej dacie skutkuje koniecznością dopłaty do 
wysokości 100 % należności wynikającej z formularza zgłoszenia udziału, w maksymalnym terminie 7 
dni kalendarzowych od dnia złożenia rezygnacji, jednak nie później niż 5 dni kalendarzowych przed 
terminem Forum. Rezygnacja z udziału w Forum winna zostać dokonana w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

 
§2 

STOISKO 
1. Lokalizacja stoiska Wystawcy wynika z projektu zabudowy powierzchni wystawienniczej, warunków 

organizacyjno-technicznych terenu wystawy oraz ewentualnych potrzeb Wystawcy, do których w miarę 
możliwości Organizator postara się dostosować. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany: lokalizacji stoiska, powierzchni zamówionej przez Wystawcę, 
jeżeli względy organizacyjne i projektowo-techniczne uniemożliwiają realizację życzeń Wystawcy, bez 
prawa żądania odszkodowania. 

3. Wystawcy otrzymają szczegółowe informacje na temat rozdziału powierzchni wystawowej wraz 
z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia udziału. 

4. Wystawcy, którzy zgłoszą udział w Forum do dnia 31 sierpnia 2022 roku mają możliwość wyboru 
lokalizacji stoiska spośród stoisk aktualnie dostępnych. Pozostałym Wystawcom lokalizację stoiska 
przydziela Organizator. 

 
§3 

PREZENTOWANE EKSPONATY I WYNAJEM STANOWISKA 
1. Wystawca zobowiązany jest do dostarczenia eksponatów i materiałów pomocniczych na miejsce 

wydarzenia i do zabrania ich z powrotem po zakończeniu wydarzenia, w czasie uzgodnionym 
z Organizatorem. 

2. Powierzchnia przeznaczona jest jedynie dla Wystawcy lub jego przedstawiciela. 
3. Udostępnienie powierzchni przez Wystawcę innemu podmiotowi może nastąpić tylko za zgodą 

Organizatora po przedstawieniu pisemnego wniosku. 
4. W przypadku odstąpienia części swojego stoiska innemu podmiotowi (podwystawcy), Wystawca 

zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 25% kwoty należnej Organizatorowi z 
tytułu najmu stoiska. 

5. Transport, ewentualny montaż, demontaż oraz wszelkie inne czynności związane z dostarczeniem 
eksponatów i innych materiałów na VII Forum Finansowe oraz ich usunięcie, Wystawca dokonuje na 
własny koszt. 



 

6. Wystawca zobowiązany jest do wyposażenia wynajmowanego stoiska wystawienniczego nie później niż 
do godz. 8:00 w dniu organizacji VII Małopolskiego Forum Finansowego. Wyposażenie Wystawcy nie 
może być umieszczane w ciągach komunikacyjnych przylegających do stoiska, nie może utrudniać lub 
uniemożliwiać bezpiecznego przemieszczania się po terenie VII Forum Finansowego przez innych 
Wystawców i odwiedzających Forum Finansowe.  

7. Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku w godzinach otwarcia VII Forum Finansowego 
dla zwiedzających  tj. w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem 
wydarzenia, a także do udzielania branżowych informacji zwiedzającym.  

8. Wystawca zobowiązany jest opuścić wynajmowane stoisko lub zakończyć demontaż stoiska w dniu 
zakończenia VII Małopolskiego Forum Finansowego do godz. 20:00. Opuszczenie stoiska 
wystawienniczego lub rozpoczęcie demontażu dozwolone jest dopiero po zamknięciu VII Forum 
Finansowego dla odwiedzających. 

9. Za zaistniałe na stoisku wystawienniczym braki lub uszkodzenia, Wystawca zostanie obciążony 
równowartością aktualnej ceny rynkowej (nowego) zaginionego lub uszkodzonego przedmiotu.  

10. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia Organizatorowi powstałej szkody. 
11. Wystawca zobowiązany jest do utrzymywania czystości w obrębie stoiska i w jego najbliższej okolicy w 

trakcie trwania Forum oraz po jego zakończeniu. 
 

§4 
ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Organizator nie ubezpiecza eksponatów i wyposażenia stoiska należącego do Wystawcy na czas jego 
transportu do i z miejsca, w którym odbywa się IV Małopolskie Forum Finansowe, wyładunku 
i załadunku oraz trwania wydarzenia. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo nieudzielania zgody na wystawienie eksponatów, które uzna za 
niebezpieczne, bez prawa do odszkodowania dla Wystawcy. 

3. Wystawca jest zobowiązany do zabezpieczenia swoich eksponatów i wyposażenia stoiska przed 
uszkodzeniem oraz kradzieżą w czasie godzin otwarcia VII Małopolskiego Forum Finansowego dla 
zwiedzających. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie lub zniszczenie eksponatów i 
innych przedmiotów Wystawcy. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania osób trzecich, 
świadczących usługi na terenie Forum. 

6. Każda osoba przebywająca na terenie Forum jest obowiązana do przestrzegania regulaminu obiektu, w 
tym przepisów BHP i przeciwpożarowych. 

7. Wystawca przyjmuje do wiadomości, że na terenie powierzchni wystawienniczej obowiązuje zakaz 
palenia tytoniu, używania otwartego ognia, używania grzejników i kuchenek gazowych, korzystania 
z prowizorycznej instalacji elektrycznej, pozostawiania bez dozoru urządzeń elektrycznych włączonych 
do sieci, nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji. 

8. Zabronione jest wnoszenie na teren VII Małopolskiego Forum Finansowego broni, amunicji i materiałów 
wybuchowych oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób 
przebywających na terenach Forum. 

 
§5 



 

MATERIAŁY REKLAMOWE 
1. Wystawca jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi treści niezbędnych do umieszczenia 

w katalogu elektronicznym, stanowiącym zakładkę strony internetowej wydarzenia, a także pozostałych 
materiałów multimedialnych Wystawcy do trzech dni od dnia otrzymania od Organizatora potwierdzenia 
o przyjęciu do grona wystawców o którym mowa w §1 pkt 4. Wystawcy, którzy dokonali zgłoszenia po 
tym terminie, zobowiązani są do niezwłocznego przekazania Organizatorowi powyższych treści. 
Organizator zastrzega, że nie gwarantuje umieszczenia w katalogu treści przesłanych po ww. terminie. 

2. Nieprzekazanie materiałów, o których jest mowa w pkt. 1 lub przekazanie ich po dniu 30 września 2022r. 
skutkuje umieszczeniem zarówno w katalogu jak i materiałach multimedialnych jedynie nazwy firmy 
Wystawcy. 

3. Wystawca ma prawo do prowadzenia reklamy na wynajętym stanowisku wystawienniczym. 
4. Niedozwolone jest eksponowanie i prezentowanie na stoiskach oferty niezgodnej z zakresem 

tematycznym VII Małopolskiego Forum Finansowego. 
5. Reklama w jakiejkolwiek formie na terenie Forum, poza stoiskiem Wystawcy lub innych ustalonych w 

formularzu zgłoszenia miejscach wymaga pisemnej zgody Organizatora, a jej umieszczenie poza 
stoiskiem jest odpłatne. 

6. Organizator nie dopowiada za treści ofert targowych i reklam przekazanych przez Wystawcę w celu 
umieszczenia ich w katalogu. 

7. Organizator ma prawo do odmowy przyjęcia treści reklamowych do publikacji w przypadku naruszenia 
przez Wystawcę zasady poszanowania dobrych obyczajów. 

8. Wystawca z chwilą dokonania zgłoszenia potwierdza, że wyraża nieodpłatną zgodę na wykorzystanie 
jego wizerunku i wizerunku jego przedstawicieli biorących udział w wydarzeniu przez Organizatora lub 
inne osoby na zlecenie Organizatora, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i 
publikowanie w prasie, broszurach, ulotkach, materiałach promocyjnych i reklamowych dotyczących 
działalności Organizatora, mediach elektronicznych w związku z organizacją, udziałem, relacjonowaniem 
przebiegu i dokumentowaniem wydarzenia w razie takich potrzeb. Organizator informuje, że zgoda 
Wystawcy może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 
§6 

DANE OSOBOWE 
1. Spełniając obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Małopolska Agencja 
Rozwoju Regionalnego  S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków. Informacje 
dotyczące przetwarzania danych osobowych RODO – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

dla uczestników konkursów/konferencji dostępne są na https://www.marr.pl/rodo 
2. Przesłanką do przetwarzania danych osobowych Wystawców będących osobą fizyczną przez 

Administratora jest Art.6 ust. 1 lit. b) 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 
Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 



 

dotyczą oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy i które 
dobrowolnie podała w Formularzu zgłoszenia. 

 
§7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie. 

Zmiany zostaną ogłoszone za pośrednictwem strony internetowej www.marr.pl/7mff/, a każdy 
Wystawca ma obowiązek niezwłocznie zapoznać się ze zmianami.  

2. Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie nie wymaga zgody Wystawcy. 
3. Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo do 

odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia na inny termin organizowanego 
wydarzenia. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Wystawcy, mimo spełnienia warunków udziału 
bez podania przyczyny odmowy. 

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa. 

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z udziału w Wydarzeniu lub Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla siedziby Organizatora.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu 
podanego w Formularzu celem kontaktowania się z Wystawcą. 

8. Kontakt z Organizatorem jest możliwy w formie elektronicznej: forum@marr.pl lub telefonicznej +48 
12 617 66 73. kom. +48 785 119 223. 

9. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej wydarzenia tj. www.marr.pl/7mff/ 
 

 
 
Załącznik nr 1: FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W VII MAŁOPOLSKIM FORUM FINANSOWYM – WZÓR  
 

 


