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Regulamin 8. Targów CSR online

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Postanowienia Regulaminu 8. Targów CSR online (zwanego dalej: „Regulaminem” dotyczą Wystawców 8.
Targów CSR organizowanych przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu z siedzibą w Warszawie
przy ul. Szpitalnej 5 lok. 20.
1.2. Używane w Regulaminie skróty i wyrażenia oznaczają:


Targi: 8. Targi CSR organizowane w dniach 5-9 października 2020 w formule online,



Zgłaszający: podmiot, który wypełnił formularz zgłoszeniowy na Targi,



Wystawca: podmiot mający prawo do prezentowania działań z zakresu CSR
i zrównoważonego rozwoju na wirtualnym stoisku podczas Targów na podstawie umowy
podnajmu, umowy użyczenia lub innej umowy uprawniającej jego do wejścia w posiadanie
przestrzeni na platformie wirtualnych targów (stoiska) oraz platformie networkingu (stolika) w
czasie trwania Targów,



Organizator: Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu,



CSR: Corporate Social Responsibility (społeczna odpowiedzialność biznesu).

1.3. Przedmiotem Targów jest prezentacja działań z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju, zarówno działań i
programów podejmowanych przez Zgłaszającego w swojej organizacji, jak i działań prowadzonych na rzecz
rozwoju CSR i zrównoważonego rozwoju w Polsce.
1.4. Celami Targów są:


dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie CSR,



promocja społecznie odpowiedzialnych i zrównoważonych działań wśród różnych grup
interesariuszy,



propagowanie współpracy różnych grup interesariuszy na rzecz CSR
i zrównoważonego rozwoju,



promocja CSR jako narzędzia zarządzania.

1.5. Miejsce i data Targów:
http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/
https://www.facebook.com/ForumOdpowiedzialnegoBiznesu/
platforma wirtualnych targów oraz platforma networkingu
5-9 października 2020 roku

#TargiCSR
www.odpowiedzialnybiznes/targiCSR

1.6. Wystawca zobowiązany jest do zapoznania się z wymaganiami Regulaminu i stosowania się do nich.

2. WARUNKI UDZIAŁU
2.1. O możliwości zaprezentowania działań w trakcie Targów decyduje Organizator.
2.2.Wystawca nabywa prawo do udziału w Targach po otrzymaniu potwierdzenia od Organizatora oraz po
zawarciu z Organizatorem umowy lub wystawienia faktury.
2.3. O rozmieszczeniu stoisk oraz stolików decyduje Organizator.

3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
3.1. Formularz zgłoszeniowy na 8. Tragi CSR online mogą wypełnić: firmy, organizacje pozarządowe, organy
administracji publicznej, organizacje otoczenia biznesu.
3.2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać w czasie określonym przez Organizatora, podanym na
stronie internetowej www.odpowiedzialnybiznes.pl/targiCSR.
3.3. Nie będą weryfikowane zgłoszenia niekompletne, przesłane na niewłaściwym formularzu oraz po terminie.

4. WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ
4.1. Przedmiotem procesu weryfikacji są prowadzone działania w obszarze CSR
i zrównoważonego rozwoju – w postaci działań wewnątrz organizacji (dobre praktyki),
jak i działań na rzecz innych podmiotów.
4.2. Działania podejmowane przez samych Zgłaszających, tzw. dobre praktyki:


to realizowane działania i programy,



dotyczą konkretnych obszarów funkcjonowania podmiotu i podnoszą jakość oraz efektywność jego
działań,



są skierowane do jednej lub wielu grup interesariuszy i przynoszą konkretne korzyści,



stanowią wartość dodaną dla danego podmiotu, a często także społeczeństwa,



mają określone kryteria sukcesu, które są weryfikowane,



promują ideę CSR i zrównoważonego rozwoju.

4.3. Weryfikacja zgłoszenia nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora
kompletnego zgłoszenia. Zgłoszenia mogą adresowane do Organizatora w terminie nie późniejszym niż
07.09.2020 r. Zgłoszenia przesłane w terminie późniejszym nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
4.4. Po zamknięciu procesu weryfikacji Zgłaszający otrzymuje informację o jej wyniku drogą elektroniczną.
4.5. Decyzja Organizatora o możliwości wystawienia stoiska oraz stolika przez Zgłaszającego jest ostateczna.
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5. OPŁATA ZA STOISKO
5.1. O wysokości opłaty za stoisko i stolik decyduje Organizator.
5.2. Wysokość opłat za stoisko i stolik dostępne są na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl/targiCSR.
5.3. Opłata za stoisko obejmuje:
5 dni - Stoisko wirtualne oraz Gorący Stolik
Ekspozycję logotypu Wystawcy, w wirtualnej przestrzeni konferencyjnej i Targowej
Podstronę Wystawcy na stronie 8. Tragów CSR www.odpowiedzialnybiznes.pl/targiCSR
Informacje o wystawcy w Folderze Targowym
5.4. Partnerzy Targów są zwolnieni z opłaty za stoisko i stolik.
5.5. Po potwierdzeniu rejestracji wystawcy, organizator wystawia fakturę proformę w terminie max 14 dni.
5.6. Wystawca zobowiązany jest do dokonania opłaty za stoisko w terminie 14 dni od wystawienia faktury
proforma.
5.7. W przypadku wycofania się z Targów po 14 września 2020 roku, Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia
pełnej opłaty za stoisko.

6. STOISKA I EKSPONATY
6.1. Organizator zapewnia stoisko wirtualne wraz z logo Wystawcy, dostęp do Stolika wraz z nazwą Wystawcy.
Wizualizacja stoiska umieszczona jest na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl/targiCSR.
6.2. Wystrój stoiska oraz materiały merytoryczne Wystawca określa poprzez wypełnienie formularza
przesłanego przez organizatora przed rozpoczęciem Targów.
6.8. Każda osoba wydelegowana przez Wystawcę do obsługi stoiska i stolika jest zobowiązana do posiadania
identyfikatora wydanego przez Organizatora.
6.9. Organizator niniejszym wyłącza możliwość dalszego podnajmu, użyczenia lub udostępnienia stoiska i
stolika przez Wystawcę na innej podstawie prawnej osobie trzeciej.

7. UBEZPIECZENIE I ZABEZPIECZENIE
7.1. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane przerwą w dostawie prądu lub dostępu do internetu i
innymi przyczynami losowymi.
7.2. Organizator w wyniku sytuacji od niego niezależnych zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia,
przesunięcia lub częściowego zamknięcia Targów. W takich przypadkach Wystawcy nie przysługuje prawo do
odszkodowania.
7.3. W przypadku odwołania Targów Wystawcy przysługuje zwrot opłaty za stoisko bez odsetek.
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8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Przypadki nieuwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane w pierwszej kolejności przez Organizatora, w
dalszej w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
8.2. Wysłanie zgłoszenia oznacza jednocześnie zgodę na zamieszczanie informacji
o działaniach Wystawcy w materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych
z wydarzeniem oraz z promowaniem odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w ramach innych
działań podejmowanych przez Organizatora.
8.3. Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu 8. Targów CSR online przez Zgłaszającego, którego
treść dostępna będzie www.odpowiedzialnybiznes.pl/targiCSR
8.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wprowadzane będą ze
stosownym wyprzedzeniem poprzez wysłanie pisma oraz nowej wersji Regulaminu do Wystawcy

