
1. Targi: KraKdent® Międzynarodowe Targi Stomatologiczne w Krakowie
2. Strona internetowa wydarzenia: www.krakdent.pl
3. Termin Rozpoczęcia Targów: 30.03.2023 godzina 10:00.
4. Termin Zakończenia Targów: 1.04.2023 godzina 17:00.
5. Termin przyjęcia zgłoszenia: 7 dni.
6. Termin odmowy potwierdzenia zgłoszenia: 7 dni
7. Dzień Montażowy:  27-28.03.2023 (od 08:00 do 20:00 – powierzchnia niezabudowana). 

29.03.2023 (od 08:00 do 20:00 – powierzchnia zabudowana). 
8. Termin Demontażu: 1.04.2023 (od 17:00 do 24:00), 2.04.2023 (od 8:00 do 18:00).
9. Termin płatności na wniesienie opłat zgodnie z punktem 3.3: 
• opłata rejestracyjna: 3 dni od przyjęcia zgłoszenia, 
• w przypadku skorzystania z przysługującego rabatu* należy wpłacić całkowitą należność brutto za zamówioną 
powierzchnię w terminie do 10.01.2023.
* rabaTy – Przysługujące rabaty firmom biorącym udział w Targach KRAKDENT® 2023: 
• po raz 29 – 20% rabatu od ceny zamówionej powierzchni 
• po raz 28-15 – 15% rabatu od ceny zamówionej powierzchni 
• po raz 14-10 – 10% rabatu od ceny zamówionej powierzchni 
• po raz 9-1 – 5% rabatu od ceny zamówionej powierzchni

10. Termin płatności na wniesienie opłat zgodnie z punktem 3.4: 
a. opłata rejestracyjna: 3 dni od przyjęcia zgłoszenia;
b. rata 1. w wysokości 45 % należności brutto wynikającej z zamówienia w Panelu Wystawcy, wpłacana jako zaliczka do 10.01.2023;
c. rata 2.: pozostała część całkowitej należności brutto wynikającej z zamówienia w Panelu Wystawcy, wpłacana do dnia 27.03.2023.
11. Termin rezygnacji z udziału w targach, o którym mowa w pkt 4.1 i 4.2 Regulaminu: do 30.01.2023.
12. Adres e-mail do złożenia rezygnacji na mocy pkt 4.3: simon@targi.krakow.pl
13. Termin zgłaszania zmian w wyposażeniu i mediach: do 28.02.2023.
14. Lista regulaminów do przekazania firmom wykonującym stoisko zgodnie z pkt.5.5: Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, 
Przepisy techniczne, przeciwpożarowe i BHP, Regulamin korzystania z obiektów EXPO Kraków oraz Regulamin korzy-
stania z płatnych miejsc parkingowych.
15. Lista regulaminów obowiązujących Współwystawców: Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, Przepisy techniczne, przeciwpo-
żarowe i BHP, Regulamin korzystania z obiektów EXPO Kraków oraz Regulamin korzystania z płatnych miejsc parkingowych.
16. Termin zgłoszenia potrzeby wykorzystania dźwigów, podnośników itp. wynikający z pkt 8.4: do 28.02.2023.
17. Termin na dostarczenie wpisu do katalogu online w Panelu Wystawcy: do 15.02.2023.
18. Termin zgłoszenia obsługi stoiska wystawcy zgodnie z pkt 9.13: do 15.02.2023.
19. Wysokość opłaty za pierwszą i drugą rozpoczętą roboczogodzinę przedłużenia dnia montażowego: 750 zł netto + podatek VaT 
w obowiązującej stawce. Opłata za trzecią i każdą kolejną rozpoczętą godzinę: 1000 zł netto + podatek VaT.
20. Wysokość opłaty za pierwszą i drugą rozpoczętą roboczogodzinę przedłużenia dnia demontażowego: 750 zł netto + podatek VaT 
w obowiązującej stawce. Opłata za trzecią i każdą kolejną rozpoczętą godzinę: 1000 zł netto + podatek VaT.
21. Oficjalny spedytor Targów: TRANSMEBLE INTERNATIONAL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Międzynarodowej Spedycji Targowej.
22. W przypadku gdy na skutek aktualnej sytuacji pandemicznej zostanie wprowadzony zakaz organizacji imprez wystawienniczych wpła-
cone zaliczki zostaną zwrócone w terminie do 30 dni od odwołania Targów lub zaliczone na poczet kolejnej edycji, jeśli taka 
będzie decyzja Wystawcy. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi, jednak Wystawca który przeniesie zaliczki na przy-
szłą edycję Targów będzie z niej zwolniony. Nie obowiązuje punkt 14.4 ani 14.5 Regulaminu Targów.
23. Wystawca jest obowiązany do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących reklamy produktów lecz-
niczych i wyrobów medycznych, w tym przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, w szczególności podczas 
prezentowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w trakcie Targów i przyjmuje na siebie w tym zakresie pełną odpowiedzial-
ność. TwK nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z prezentowaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych w sposób 
naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
24. Inne postanowienia: pozostałe dokumenty obowiązujące Wystawców i firmy montażowe – Informacje organizacyjne 
dla Wystawców, Informacja dla firm montażowych.

Targi w Krakowie Sp. z o.o., EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków, tel. +48 12 644 59 32, biuro@targi.krakow.pl

ZAłącZNIK DO REGuLAMINu


