REGULAMIN
Powiatowych Targów Edukacji i Pracy

I. Informacje ogólne
1. Organizatorem Powiatowych Targów Edukacji i Pracy jest Starostwo Powiatowe
w Rykach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Rykach, zwani dalej Organizatorem.
2. Termin i miejsce Powiatowych Targów Edukacji i Pracy: 25 kwietnia 2017 r. – I Liceum
Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rykach.
3. Godziny otwarcia: 1000 – 1300
4. Podmiot, który zgodnie z warunkami uczestnictwa zgłosi swój udział w Powiatowych
Targach Edukacji i Pracy zostaje określony jako Wystawca.
5. Wystawcami mogą być: szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe, szkoły pomaturalne,
instytucje działające na rzecz oświaty, pracodawcy.
II. Warunki udziału
1. Złożenie formularza zgłoszeniowego w formie papierowej lub e-mail do dnia
19 kwietnia 2017 r.:
na adres Starostwa Powiatowego w Rykach – szkoły, uczelnie i instytucje
działające na rzecz oświaty;
na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach – pracodawcy.
2. Udział w Targach jest bezpłatny.
III. Stoisko
1. Stoiska zlokalizowane będą w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Skłodowskiej – Curie w Rykach.
2. O rozmieszczeniu stoisk Wystawców na sali decyduje Organizator.
3. Zabrania się montowania eksponatów reklamowych i innych przedmiotów za pomocą
techniki, która powoduje trwałe uszkodzenie elementów stoiska (np. przewiercanie,
wbijanie gwoździ). W przypadku stwierdzenia takiego uszkodzenia Organizator
obciąży Wystawcę kosztami.
IV. Przepisy organizacyjne i porządkowe
1. Przygotowania ekspozycji targowych przez Wystawców odbywają się w dzień
rozpoczęcia imprezy, w godz. 800 – 930.
2. Organizator zapewnia możliwość podłączenia się do energii elektrycznej. Każdy
Wystawca powinien być wyposażony w przedłużacz o długości ok. 5 metrów.
3. Przez okres dysponowania stoiskiem Wystawca ponosi materialną odpowiedzialność
za powierzone mu mienie.

4. Likwidacja stoiska przez Wystawców odbywać się może po zakończeniu targów,
najwcześniej po godz. 1300.
V.

Przepisy końcowe
1. Wystawcy biorący udział w targach zobowiązani są do przestrzegania niniejszego
regulaminu.
2. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu Targów można uzyskać
Starostwie Powiatowym w Rykach pod numerem tel. 081 – 86 57 469 /szkoły,
uczelnie i instytucje działające na rzecz oświaty/ oraz Powiatowym Urzędzie Pracy
w Rykach pod numerem tel. 081 – 86 53 346 lub 86 53 348.

