
REGULAMIN UCZESTNICTWA W IMPREZIE 

„BEER, FOOD & WINE FESTIVAL” 23-24 IX 2017

§ 1 - PRZEDMIOT REGULACJI

Niniejszy Regulamin określa zasady udziału Wystawcy w Imprezie „BEER, FOOD & WINE 
FESTIVAL”, organizowanej przez Magnetic Group – Marcin Warnke  z siedzibą w Gdyni 81-320, 
ul. Hryniewickiego 10, NIP 5551806606, zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu 
Organizatorem, w szczególności:

a) Zakres niezbędnych czynności, których realizacja przez Wystawcę stanowi warunek konieczny 
dopuszczenia do udziału w Imprezie.

b) Zasady współpracy Organizatora oraz Wystawcy na etapie zawarcia umowy dotyczącej udziału w 
Imprezie.

c) Zasady rezygnacji przez Wystawcę z udziału w Imprezie, w tym prawa i obowiązki stron z tym 
związane.

d) Zasady organizacyjne związane z realizacją Imprezy, w tym zakres  praw i obowiązków stron 
związanych z udziałem w Imprezie.

e) Zakres obowiązków Wystawcy związanych z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa w trakcie 
Imprezy. 

f) Zakres oraz zasady odpowiedzialności Organizatora oraz Wystawcy związane z udziałem w 
Imprezie, w szczególności:

* Zakres odpowiedzialności Organizatora oraz Wystawcy za powstałą w trakcie Imprezy szkodę

* Zakres odpowiedzialności Organizatora oraz Wystawcy za działania lub zaniechania osób trzecich, 
w tym osób przy pomocy której realizowany jest udział Wystawcy w Imprezie 

* Zakres odpowiedzialności Organizatora oraz Wystawcy w przypadku wystąpienia siły wyższej

* Zakres odpowiedzialności Wystawcy za prezentowane w trakcie Imprezy utwory, a także treść 
prezentowanych materiałów reklamowych

g) Zakres oraz zasady  odpowiedzialności Wystawcy w przypadku niewykonania lub nienależytego 
wykonania obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie.

h) Zakres oraz zasady odpowiedzialności Wystawcy za zaistniałą szkodę związaną z nienależytym 
wykonaniem obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie.



§ 2 - DEFINICJE

Mocą niniejszego Regulaminu wprowadza się następujące definicje użytych w dalszej części 
Regulaminu pojęć:

1. Organizator (Magnetic Group) – Magnetic Group–Marcin Warnke z siedzibą w Gdyni 81-320, ul. 
Hryniewickiego 10, NIP 5551806606,

 2. Wystawca  - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, prowadząca we 
własnym imieniu działalność zarobkową lub zawodową, a także osoba fizyczna niebędąca wprawdzie 
przedsiębiorcą, lecz realizują usługi związane z Imprezą , każda osoba prawna (tj. jednostka 
organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną) prowadząca we własnym 
imieniu działalność zarobkową lub zawodową, a także osoba prawna, której celem statutowym nie jest
prowadzenie działalności gospodarczej, lecz która wykonuje usługi  związane z Imprezą , a także 
każda jednostka organizacyjna niebędąca osobą fizyczną oraz prawną, której przepisy szczególne 
przyznają zdolność prawną (tj. w szczególności: spółka jawna, spółka partnerska, spółka 
komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna) prowadząca we własnym imieniu działalność 
zarobkową lub zawodową, a także jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, której 
przedmiot działalności nie obejmuje prowadzenia działalności zarobkowej, lecz która świadczy usługi 
związane z realizacją Imprezy, która spełniła niezbędne warunki wskazane w niniejszym Regulaminie 
i Umowie, upoważniające do udziału w Imprezie.

3. Regulamin - dokument określający  zasady uczestnictwa w Imprezie „BEER, FOOD & WINE 
FESTIVAL”, w tym także prawa i obowiązki stron związane z uczestnictwem w Imprezie, a także 
zasady odpowiedzialności w przypadku naruszenia przedmiotowych praw i obowiązków,  stanowiący 
jednocześnie wzorzec umowy w rozumieniu  art. 384 k.c. 

4. Zgłoszenie - dokonane w wymaganej formie (za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego 
dostępnego na stronie internetowej www.magneticgroup.pl/beer-food-wine-festival) oświadczenie 
zawierające wolę uczestnictwa w Imprezie na zasadach określonych przez Organizatora w treści 
niniejszego Regulaminu, stanowiące akceptację Postanowień niniejszego Regulaminu oraz złożenie 
oferty uczestnictwa w Imprezie.

5. Formularz Zgłoszenia - Dokument zawierający oświadczenie Wystawcy w przedmiocie udziału w 
Imprezie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zawierający ponadto istotne warunki 
umowy pomiędzy Wystawcą oraz Organizatorem,  przesłany droga elektroniczną na adres 
beerfoodwine@magneticgroup.pl lub przesłany poprzez Formularz dostępny na stronie 
www.magneticgroup.pl/beer-food-wine-festival .

6. BEER, FOOD & WINE FESTIVAL – (Impreza, Wydarzenie) - impreza plenerowa, odbywająca
się na zasadach określonych w Regulaminie oraz Umowie w dniach i miejscu wskazanym na stronie 
internetowej Organizatora www.magneticgroup.pl

7. Umowa – umowa najmu powierzchni wystawienniczej na czas trwania „BEER, FOOD & WINE 
FESTIVAL”, zawarta według postanowień Regulaminu i Zgłoszenia Wystawcy.

8. Siła wyższa - wszelkie zdarzenia losowe i atmosferyczne, które pozostają poza zakresem działania 
Organizatora, w szczególności: silne porywy wiatru, huragany, ulewne deszcze, trąby powietrzne, 
zamieszki społeczne, itp.

§ 3 - ZASADY UCZESTNICTWA

http://www.magneticgroup.pl/beer-food-wine-festival
mailto:beerfoodwine@magneticgroup.pl


1. Warunek udziału Wystawcy w Imprezie „BEER, FOOD & WINE FESTIVAL” stanowi 
uprzednie:

- akceptacja niniejszego Regulaminu Wydarzenia,

- wypełnienie i przesłanie do Organizatora Zgłoszenia w formie elektronicznej. Formularz dostępny na
stronie internetowej www.magneticgroup.pl/beer-food-wine-festival

- uiszczenie pełnej kwoty opłaty za stanowisko wynikającej ze Zgłoszenia.

2. Wysłanie Formularza Zgłoszeniowego tożsame jest z akceptacją przez Wystawcę postanowień 

niniejszego Regulaminu oraz złożeniem oferty uczestnictwa w „BEER, FOOD & WINE 
FESTIVAL”. Zawarcie Umowy następuje z chwilą potwierdzenia otrzymania płatności za stoisko w 
terminie do 5 dni  od dnia przyjęcia przez Organizatora Zgłoszenia Wystawcy. Potwierdzenie 
przyjęcia zgłoszenia Organizator prześle drogą mailową na adres podany w Formularzu 
Zgłoszeniowym.

3. Formularz Zgłoszenia zawiera istotne warunki Umowy pomiędzy Wystawcą oraz Organizatorem.

4. Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Wystawcy do uzupełnienia w terminie 3 dni   
Formularza Zgłoszeniowego niewypełnionego prawidłowo.

5. Wezwanie, o którym mowa w ust.4, zostanie przekazane drogą mailową na wskazany w Zgłoszeniu 
adres mailowy Wystawcy.

6. W wypadku bezskutecznego upływu terminu na uzupełnienie Formularza Zgłoszeniowego, 
Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia Zgłoszenia bez wyznaczania dodatkowego terminu.

7.Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny, szczególnie w 
uzasadnionych przypadkach, tj. w sytuacji:

*Wcześniejszego naruszenia przez składającego Zgłoszenie zasad lojalnej współpracy z 
Organizatorem

* Dopuszczenia się przez Zgłaszającego deliktu cywilnego lub przestępstwa na szkodę Organizatora

* Przedstawienia przez Wystawcę oferty niekorzystnej dla Organizatora, a także Oferty mającej słabą 
jakość.

8. Z tytułu odrzucenia zgłoszenia w wypadkach określonych w ust.6 oraz ust.7 Wystawcy nie będą 
przysługiwały jakiekolwiek roszczenia względem Organizatora.

9. O przyjęciu Zgłoszenia Wystawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną, na wskazany w 
Formularzu Zgłoszeniowym adres e-mail.

10. Wystawca ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą wskutek podania w Formularzu 
Zgłoszeniowym nieprawdziwych oraz niezgodnych z rzeczywistością faktów.

11 .Uczestnictwo Wystawcy w „BEER, FOOD & WINE FESTIVAL” może zostać odwołane 
przez Organizatora w przypadku:

- braku wpłaty opłaty za stoisko w terminie do 5 dni od dnia przyjęcia Zgłoszenia



- nieprzestrzegania przez Wystawcę przepisów Regulaminu, dobrych obyczajów lub zasad 
uczciwej konkurencji

12. W przypadku rezygnacji Wystawcy z uczestnictwa w Festiwalu w terminie krótszym niż 10 dni 
przed datą rozpoczęcia, nie przysługuje mu prawo do zwrotu wpłaconych kwot.

13. Przesyłając Zgłoszenie, Wystawca wyraża zgodę na używanie przez Organizatora logotypu oraz 

wizerunku firmy dla celów związanych z organizacją i promocją wydarzenia  „BEER, FOOD & 
WINE FESTIVAL”.

14. Wystawca oświadcza, że wyraża zgodę na przesłanie drogą elektroniczną faktury z tytułu umowy 
najmu powierzchni wystawienniczej podczas Imprezy, wystawionej przez Organizatora zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w formacie PDF.

15.  Organizator zobowiązuje się przesłać fakturę drogą elektroniczną w formacie PDF udostępnioną 
w sposób gwarantujący autentyczność jej pochodzenia, integralność oraz czytelność treści. Przesłanie 
faktury w formie elektronicznej wyklucza możliwość jej wysłania w formie papierowej drogą 
pocztową.

16. Każdy wystawca zobowiązany jest do udziału w wydarzeniu „BEER FOOD & WINE 
FESTIVAL” w określonych Formularzem Zgłoszeniowym dniach, w oficjalnych godzinach 
trwania imprezy. 

§ 4 - REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

1. Wystawca może zrezygnować z uczestnictwa w „BEER, FOOD & WINE FESTIVAL” w 
terminie nie krótszym niż 10 dni przed dniem ich rozpoczęcia. Wystawca otrzyma wówczas pełny 
zwrot uiszczonej kwoty za stoisko, określonej w wiadomości mailowej, potwierdzającej przyjęcie 
Zgłoszenia wystawcy.

2. W przypadku rezygnacji przez Wystawcę z udziału w Imprezie po upływie określonego powyżej 
terminu, Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania w całości uiszczonych kwot.

3. Za termin złożenia rezygnacji z uczestnictwa w Targach przyjmuje się datę otrzymania przez 
Organizatora stosownego oświadczenia Wystawcy, złożonego drogą mailową na adres 
beerfoodwine@magneticgroup.pl.

5. Za rezygnację z udziału w „BEER, FOOD & WINE FESTIVAL” uważa się również brak 
zagospodarowania przestrzeni wystawienniczej przez Wystawcę do godziny 11:30 w dniu rozpoczęcia
Imprezy.

6. Opuszczenie (zamknięcie) stoiska wystawienniczego w trakcie oficjalnych godzin trwania 
Imprezy (12-20) uznaje się za naruszenie Regulaminu Wydarzenia „BEER, FOOD & WINE 
FESTIVAL”. 

8. Wystawca, który nie poinformuje bezzwłocznie Organizatora o rezygnacji z udziału w imprezie 
„BEER FOOD & WINE FESTIVAL” w trakcie jej trwania,  zostanie wykluczony z udziału w 
kolejnych wydarzeniach Organizatora.



§ 5. ZASADY ORGANIZACYJNE

1. Organizator zastrzega sobie wyznaczenie dla Wystawcy czasu dostępu do powierzchni 
wystawienniczych dla przygotowania stoiska i ekspozycji w programie imprezy targowej. Montaż 

stoiska nie może odbywać się w godzinach otwarcia „BEER, FOOD & WINE FESTIVAL” dla 
pozostałych uczestników, w szczególności kupujących.

2. Lokalizacja i przestrzeń wystawiennicza Wystawcy wyznaczane są przez Organizatora.

3. Poprawa lub zmiana ekspozycji oraz inne działania dezorganizujące pracę Wystawców i przebieg 
Imprezy mogą być dokonywane tylko w godzinach, w których impreza jest nieczynna dla innych 
uczestników i kupujących.

4. Demontaż stoiska nie może zostać rozpoczęty przed godziną zakończenia imprezy, wskazaną w 
programie imprezy przez Organizatora.

5. W przypadku braku doprowadzenia do stanu pierwotnego powierzchni wystawienniczej po 
demontażu stoiska, Organizator zleci czynności porządkujące na koszt i ryzyko Wystawcy.

6. Powierzchnia wystawiennicza bez przygotowanego stoiska do godz. 11.30 w dniu rozpoczęcia 
imprezy może zostać objęta przez innego Wystawcę. Koszty uczestnictwa w takim wypadku nie 
podlegają zwrotowi.

7. Poziom hałasu na stoisku Wystawcy nie może wpływać na swobodne i komfortowe korzystanie z 
innych stoisk, chyba, że Wystawca ustalił z Organizatorem inaczej.

8. Wystawca ma obowiązek zabezpieczyć swoje mienie przed kradzieżą i zniszczeniem w czasie 
trwania Imprezy, w szczególności Wystawca ma obowiązek objąć mienie ubezpieczeniem od 
nieszczęśliwych wypadków. 

9. Wystawca oświadcza, iż posiada stosowne zgody wystawione przez odpowiednie Organy 
administracyjne, upoważniające do pozyskiwania na stoisku danych osobowych oraz przeprowadzania
losowania nagród.

10. Wystawca obowiązany jest do współudziału w promocji „BEER, FOOD & WINE 
FESTIVAL”, a w szczególności poprzez stosowną reklamę na swojej stronie internetowej i w 
kanałach social media.

11. Wystawca nie może podnajmować lub oddawać do bezpłatnego użytkowania powierzchni 
wystawienniczej innym podmiotom.

12. Zabrania się dystrybucji materiałów reklamowych przez osoby i firmy niebędące Wystawcami w 

miejscu trwania imprezy „BEER, FOOD & WINE FESTIVAL”.

13. Wystawca zobowiązuje się do niepodłączania innych niż zgłoszone Organizatorowi urządzeń 
elektrycznych.

14. Wystawca zobowiązuje się do montażu i demontażu stoiska oraz stołu i krzeseł i przeniesienie 
wypożyczonych od Organizatora mebli w wyznaczone przez Organizatora miejsce. Odbiór mebli 

nastąpi między godziną 9:30 a 10:30 rano, natomiast zdanie po 20:00 każdego dnia trwania „BEER, 
FOOD & WINE FESTIVAL”.



15. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania stoisk, w tym wizerunku 
Wystawcy, podczas Imprezy oraz do skorzystania z tych materiałów dla celów własnych 
(promocyjnych). Wystawcy nie przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. 

16. W razie naruszenia przez Wystawcę wskazanych powyżej obowiązków związanych z montażem i 
demontażem stoiska , a także zwrotem wypożyczonych mebli, jak też w razie naruszenia przez 
Wystawcę określonych w poprzedzających ustępach zasad organizacji imprezy Organizatorowi 
przysługiwać będzie prawo do wykluczenia Wystawcy z dalszego udziału w Imprezie oraz 
uprawnienie do zatrzymania w całości opłaty wskazanej w §3 ust.1 Regulaminu, zaś Wystawcy nie 
będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia obejmujące rzeczoną opłatę.

17.Organizatorowi przysługiwać będzie względem Wystawcy roszczenie obejmujące odszkodowanie 
za szkody powstałe w związku z uszkodzeniem wypożyczonych mebli, z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem obowiązków związanych z montażem i demontażem stoiska, a także 
zwrotem wypożyczonych mebli, jak też w razie naruszenia przez Wystawcę określonych w 
poprzedzających ustępach zasad organizacji imprezy  w wysokości przekraczającej wysokość opłaty o
której mowa w §3 ust.1 Regulaminu.

§ 6 - ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych, BHP i 
przeciwpożarowych w lokalizacji, w której odbywa się Impreza.

2. Wystawca nie może blokować ciągów komunikacyjnych i wyjść ewakuacyjnych, umieszczać 
oświetlenia i innych urządzeń termicznych bezpośrednio w pobliżu materiałów łatwopalnych, nie 
może też samodzielnie podpinać energii elektrycznej i przeprowadzać kabli przez ciągi 
komunikacyjne. Podłączenia energii elektrycznej może wykonać tylko osoba upoważniona przez 
Organizatora.

3. W okresie montażu i demontażu powierzchni wystawienniczej, jak i w okresie trwania Imprezy, 
Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko eksponatów, a w 
szczególności sprzedawanej żywności, odzieży, obuwia, książek i akcesoriów, sprzętu oraz urządzeń 
przed ewentualnymi szkodami lub ubytkami.

4. Wystawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
obejmującym szkody mogące powstać podczas „BEER, FOOD & WINE FESTIVAL” . Brak wyżej 
wskazanego ubezpieczenia wyłącza Odpowiedzialność Organizatora w zakresie poniesionych przez 
Wystawcę strat i szkód.

5. Wystawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadamiać Organizatora o wszelkich zagrożeniach i 
szkodach.

7.  W razie naruszenia przez Wystawcę obowiązków związanych z realizacją zasad bezpieczeństwa 
Imprezy, a także w razie niedopełnienia obowiązku związanego z zawarciem umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej Organizatorowi przysługiwać będą roszczenia odszkodowawcze 
obejmujące wszelkie szkody powstałe z powyższego tytułu.

§ 7 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ



1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone i poniesione przez Wystawcę, a 
także przez osoby trzecie, przy pomocy których Wystawca realizuje określone w niniejszym 
Regulaminie obowiązki związane z udziałem w imprezie, jak też wszelkie czynności związane z 
udziałem w Imprezie.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie należytej staranności, szkody 
majątkowe i niemajątkowe lub uszkodzenia ciała oraz jakiekolwiek inne straty Wystawcy powstałe w 
czasie trwania Imprezy, z wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatora.

W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania 
siły wyższej (tj. szkody powstałe w wyniku działań sił przyrody: porywistych wiatrów, huraganów, 
gwałtownych ulew, zamieszek), jak też szkody powstałe w wyniku działania osób trzecich, 
niepozostających pod zwierzchnictwem oraz kontrolą Organizatora, jak też za szkody, do których 
powstania przyczynił się Wystawca lub osoby, przy pomocy których Wystawca realizował czynności i
obowiązki związane z udziałem w Imprezie.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego  
użytkowania stoiska przez Wystawcę, w tym za szkody wyrządzone przez Wystawcę oraz osoby 
trzecie przy pomocy których Wystawca realizuje obowiązki określone w niniejszym Regulaminie, a 
także czynności związane z udziałem w Imprezie innym uczestnikom Imprezy i kupującym. W 
przypadku roszczeń osób trzecich, Wystawca zobowiązuje się pokryć związane z tym straty 
Organizatora.

4.Wystawca ponosi odpowiedzialność za prezentowane przez siebie wizerunki i utwory (plastyczne, 
muzyczne, audiowizualne), a także przygotowane materiały związane bezpośrednio z udziałem w 
Imprezie i w czasie trwania Imprezy. W przypadku roszczeń osób trzecich lub instytucji, Wystawca 
zobowiązuje się pokryć związane z tym straty Organizatora.

5. Wystawca ponosi odpowiedzialność za realizowaną przez siebie reklamę w czasie trwania Imprezy.

6. Wystawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania 
powierzchni wystawienniczej, w szczególności uszkodzenia wynajmowanych stołów i krzeseł.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw wyłącznych Wystawców, 
wynikających z ochrony prawnej wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, oznaczenia 
geograficznego, znaku towarowego, praw autorskich i innych praw wynikających z umów 
dotyczących praw własności intelektualnej.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności odszkodowawczej, w przypadku 
odwołania Imprezy z przyczyn od Organizatora niezależnych. 

9. Na wyłączenia odpowiedzialności Organizatora nie wpływają podejmowanie przez niego środki 
ostrożności i zabezpieczenia Imprezy.

10. Organizator oraz Wystawca wyłączają między sobą odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca lub czasu Imprezy, a także do ich 
odwołania, skrócenia lub częściowego zamknięcia  w przypadku zaistnienia okoliczności, za które nie 
ponosi odpowiedzialności. Wystawca o zmianie tej i okolicznościach zostanie poinformowany 
niezwłocznie telefonicznie, bądź na adres e-mail, podane w Formularzu. Zwrot wpłaconych kwot 
przysługuje Wystawcy jedynie w przypadku odwołania Imprezy.



12. Organizator nie odpowiada za działania niezgodne z prawem podejmowane przez Wystawcę.

13.  W sytuacji rażącego naruszania przez Wystawcę, a także osoby trzecie przy pomocy których 
Wystawca realizuje obowiązki określone w niniejszym Regulaminie oraz czynności związane z 
udziałem w Imprezie w trakcie trwania Imprezy, porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
harmonogramu Imprezy, Organizatorowi przysługuje prawo do nakazania Wystawcy opuszczenia 
imprezy bez wyznaczania dodatkowych warunków oraz terminów.

14. Organizatorowi przysługiwać będzie od Wystawcy odszkodowanie za wszelkie szkody powstałe w
związku z rażącym naruszeniem przez Wystawcę, a także osoby trzecie przy pomocy których 
Wystawca realizuje obowiązki określone w niniejszym Regulaminie oraz czynności związane z 
udziałem w Imprezie w trakcie trwania Imprezy, porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
harmonogramu Imprezy.

15. Wystawca ponosi także pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za całkowite zniszczenie lub 
uszkodzenie mienia stanowiącego własność Organizatora w wysokości obejmującej rzeczywistą 
szkodę, w sytuacji gdy zniszczenie całkowite oraz uszkodzenie mienia stanowi następstwo winy 
umyślnej, rażącego niedbalstwa zarówno Wystawcy, jak też osób trzecich. 

§ 8 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Wszelkie dodatkowe i indywidualne porozumienia pomiędzy Wystawcą a Organizatorem wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W przypadku nieważności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu, pozostałe postanowienia 
pozostają w mocy, z wyjątkiem postanowień, których treści– po wyłączeniu postanowień nieważnych 
– nie da się w sposób racjonalny pogodzić z resztą Umowy. Nieważne postanowienia Regulaminu 
zostaną zastąpione ważnymi postanowieniami, których treść w sposób jak najbardziej zbliżony będzie 
odpowiadać ich gospodarczemu celowi. Powyższe znajduje odpowiednie zastosowanie także w 
przypadku częściowej nieważności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu.

4. Wystawca nie może bez zgody Organizatora przenieść praw i obowiązków wynikających Umowy 
na osobę trzecią.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, szczególności 
prawnych lub organizacyjnych.

6. Wszelkie zmiany Regulaminu dokonywana będą w formie pisemnej.

7. Wszelkie spory Organizator i Wystawca zobowiązują się rozwiązywać działając w dobrej wierze i 
w poszanowaniu słusznego interesu obu stron, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu w 
sposób polubowny, sądem właściwym będzie Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.


