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CAVALIADA KRAKÓW 2019

28.02-3.03.2019

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
1. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa

7.2. MTP wystawiają faktury bez podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu usług targowych
innych niż wymienione w punkcie 7.1.a):

25.01.2019r.

a) kontrahentom mającym siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności w państwie Unii
Europejskiej (UE),

Uwaga: wszystkie zgłoszenia będą rozpatrywane przez Organizatora w miarę dostępności
powierzchni wystawienniczej.

2. Termin i godziny otwarcia targów
2.1. Termin targów:

28.02 - 3.03.2019r.

2.2. Godziny otwarcia targów:
dla wystawców:

8:00 – 1 h po zakończeniu zawodów

b) kontrahentom posiadających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności w państwie
poza terenem UE,
pod warunkiem, że odbiorcą usługi nie jest wystawca/ współwystawca mający siedzibę
lub stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce.
7.3. Warunkiem wystawienia faktury bez podatku od towarów i usług (VAT) kontrahentom
zagranicznym z siedzibą lub stałym miejscem prowadzenia działalności w państwie UE jest
podanie EU VAT ID w formularzach zamówień usług targowych.

3. Okresy montażu i demontażu stoiska
3.1. Montaż:
3.2. Demontaż:

27.02.2019 w godz. 7:00 do 21:30.
3.03.2019 w godz. 21:00 – 2:59 (4.03.2019)

4. Wstęp
4.1. Do wstępu na tereny targowe w okresie trwania targów, montażu i demontażu upoważniają
uczestników targów karty wystawcy - opaski.
4.2. Karty wystawcy - opaski są przydzielane przez MTP w ilości zależnej od wielkości
powierzchni zamówionej przez wystawcę, według następujących zasad:






2 karty
3 karty
4 karty
5 kart
6 kart

-

stoisko do 6m2
stoisko do 9m2
stoisko do 15m2
stoisko do 20m2
stoisko powyżej 21m2

5. Wjazd
5.1. Uczestnicy targów są uprawnieni do wjazdu na tereny targowe:
a) samochodem osobowym lub pojazdem dostawczym o DMC nie przekraczającej 3,5 tony
- w okresie montażu i demontażu - na podstawie kart wjazdu.
b) samochodem osobowym lub pojazdem dostawczym o DMC nie przekraczającej 3,5 tony w
dniach trwania targów w godzinach 6:00 – 7:45 w celu dodatkowego zatowarowania stoisk - na
podstawie kart wjazdu. W celu wjazdu w tych godzinach należy podać nr stoiska, firmę oraz nr
rejestracyjny pojazdu. Postój samochodów na terenie drogi dojazdowej do stoisk po wyżej
określonych godzinach jest zabroniony.
5.2. Wykonawcy stoisk i dostawcy / odbiorcy eksponatów są uprawnieni
do wjazdu na tereny targowe w okresie montażu i demontażu, na podstawie kart wjazdu lub
zlecenia dostawy / odbioru.
5.3. Karty wjazdu są przydzielane przez MTP w ilości 1 szt. dla każdego wystawcy.
5.4. Niedozwolonym jest :

wjazd na tereny targowe bez ważnych dokumentów uprawniających do wjazdu,

parkowanie pojazdów na drodze pożarowej oraz w strefie wyznaczonej dla pieszych

pozostawienie pojazdów na terenach targowych podczas trwania targów - po godz. 24.00,
Wjazd na tereny targowe bez ważnych dokumentów, parkowanie pojazdów na drodze
pożarowej lub w wyznaczonej strefie dla pieszych oraz pozostawienie pojazdu na terenach
targowych po wyżej określonych godzinach bez zgody MTP, a w przypadku uzyskania zgody
MTP - poza wskazanym miejscem postoju - spowoduje założenie urządzenia blokującego koło.

6. Zabudowa stoisk
6.1. Do budowy stoisk należy używać materiałów i wyrobów niepalnych lub trudno
zapalnych – konieczne są atesty.
6.2. Maksymalna wysokość stoisk to 2,5m. Ze względu na zamontowany system telewizji
dozorowej CCTV wysokość stoisk tymczasowych nie może przekraczać 2,5m.

7. Podatek od towarów i usług (VAT)
7.1. MTP wystawiają faktury z podatkiem od towarów i usług (VAT) z tytułu:
a) usług wstępu i wjazdu oraz związanych z nimi usług pomocniczych ( bilety i karty wstępu,
zaproszenia, karty wjazdu, karty parkowania itp.) – kontrahentom targowym, bez względu na
ich siedzibę lub miejsce prowadzenia przez nich działalności;
b) innych usług targowych - zamawiającym te usługi kontrahentom mającym siedzibę lub stałe
miejsce prowadzenia działalności w Polsce.
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