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REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH PRACY W AWF WARSZAWA 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Niniejszy regulamin dotyczy organizacji Targów Pracy w AWF Warszawa, zwanych dalej „Targami”. 
2. Organizatorem Targów jest: Biuro Karier AWF Warszawa, zwane dalej „Organizatorem”. 
3. Termin Targów ustala się na 13 marca 2018 r. 
4. Miejsce Targów: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-
968 Warszawa, zwana dalej AWF Warszawa. Korytarz na parterze w budynku głównym oraz sala w klubie Relax 
Qultura. 
5. Określa się godziny trwania Targów: 
1) dla Wystawców: 09.00 – 15.00 
2) dla Odwiedzających: 10.00 – 14.00 
6. Przepisy niniejszego Regulaminu odnoszą się do podmiotu gospodarczego, instytucji państwowej lub innych 
organizacji zwanych dalej Wystawcą, który zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie weźmie udział w 
Targach. 
7. Zakres tematyczny imprezy obejmuje przekazanie przez Wystawców osobom szukającym pracy, praktyki czy stażu 
informacji o stawianych wymaganiach i oczekiwaniach co do kandydatów, procedurach rekrutacyjnych oraz 
perspektywach zatrudnienia i kariery. 
 

Rozdział II 
Warunki uczestnictwa 

§ 2 
1. W Targach mogą wziąć udział Wystawcy prezentujący ofertę zgodną z zakresem tematycznym imprezy lub inną 
dopuszczoną przez Organizatora. 
2. Warunkiem uczestnictwa w Targach jest: 
a) uzupełnienie i przesłanie na adres mailowy: biurokarier@awf.edu.pl Zgłoszenia udziału w Targach Pracy BK AWF 
do dnia 15 lutego 2018 r. 
b) przestrzeganie przez Wystawców warunków Regulaminu przedstawionych w jego dalszej części. 
d) terminowe dokonanie przelewu dla wystawców, którzy zdecydowali się na opcję nr 2 udziału w Targach, wybraną 
w zgłoszeniu zgłoszenia udziału w Targach Pracy BK AWF Warszawa. 
3. Nieopłacenie należności za opcję nr 2 udziału w Targach w terminie może spowodować wykluczeniem z listy 
Wystawców. 
4. Organizator Targów może odmówić przyjęcia Zgłoszenia bez podania przyczyny. W takim przypadku Organizator e-
mailowo powiadamia o tym podmiot przesyłający zgłoszenie. 
5. Ewentualna rezygnacja Wystawcy z udziału w Targach powinna nastąpić nie później niż 23 lutego 2018 r. 
 

Rozdział III 
Opłaty 

§ 3 
1. Uczestnictwo w Targach jest: 
a) bezpłatne przy wyborze opcji nr 1 w zgłoszeniu udziału w Targach 
b) płatne – wysokość kosztów to 65 zł brutto przy wyborze opcji nr 2 w zgłoszeniu udziału w Targach 
2. Przy wyborze opcji nr 2 w zgłoszeniu udziału w Targach Wystawca zobowiązany jest dokonać opłaty w  wysokości 
65 zł brutto do 23 lutego 2018 r. Dane do przelewu: 
Bank Zachodni WBK 
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Stowarzyszenie Absolwentów AWF, Klub Relax Qultura 
konto nr 23 1090 1014 0000 0001 3538 6590 
Tytułem: Nazwa Wystawcy – Targi Pracy 13.03.2018 

 
 

Rozdział IV 
Stoiska dla pracodawców i spotkania rekrutacyjne 

§ 4 
1. Stoiska dla pracodawców zlokalizowane będą w korytarzu na parterze w budynku głównym AWF Warszawa. 
2. W ramach stoiska dla pracodawców Organizator zapewnia stolik oraz dwa krzesła. Szacowana wielkość stoiska to 
ok. 4 m2. Organizator wyznacza stoisko dla konkretnego Wystawcy. 
3. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do zmiany lokalizacji stoisk poprzez ich przesunięcie w płaszczyźnie w 
dowolnym kierunku, jeżeli będzie to konieczne dla optymalizacji wykorzystania przestrzeni wystawienniczej AWF. 
4. W ramach stoiska Wystawcy mogą rozłożyć roll-upy lub ścianki promocyjne, materiały i gadżety promocyjne oraz 
informacje/ulotki o aktualnie prowadzonych rekrutacjach. Transport materiałów leży po stronie Wystawcy. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za transport oraz za ewentualne straty poniesione w związku z 
nieprawidłowym transportem. 
5. Stoisko przeznaczone jest jedynie dla Wystawcy, który zgłosił udział w Targach.  
6. Nie ma możliwości umieszczenia własnej konstrukcji wystawienniczej. 
7. Spotkania rekrutacyjne zlokalizowane będą w klubie Relax Qultura mieszczącym się na kampusie AWF Warszawa i 
będą odbywać się w godz.: 11:00-12:00 oraz 12:30-13.30. Organizator przypisuje godzinę spotkania rekrutacyjnego 
dla konkretnego pracodawcy. 
8. W ramach spotkania rekrutacyjnego Organizator zapewnia stolik z odpowiednią liczbą miejsc (6-8), wynikającą ze 
zgłoszeń studentów/absolwentów AWF Warszawa zainteresowanych udziałem w spotkaniu z danym pracodawcą. 
9. Liczba studentów/absolwentów biorących udział w spotkaniu rekrutacyjnym może ulec zmianie przy akceptacji 
Organizatora i Wystawcy. 
10. Organizator zakłada możliwość udziału w spotkaniu rekrutacyjnym studentów/absolwentów AWF Warszawa 
zaproszonych przez Wystawcę podczas Targów, jeśli liczba wolnych miejsc na to pozwoli. 
 

Rozdział V 
Ubezpieczenie i odpowiedzialność 

§ 5 
1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób i następstwa nieszczęśliwych wypadków, ani za 
uszkodzenia materiałów na stoiskach targowych przed, po i w trakcie trwania Targów. 
2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wyrządzone umyślnie lub powstałe na skutek 
rażącego błędu, zaniedbania lub lekkomyślności Wystawcy, osoby zwiedzającej oraz za szkody spowodowane siłą 
wyższą. 
3. Wystawca jest materialnie odpowiedzialny za wszelkie szkody lub straty wynikłe z niewłaściwego, z jego 
przeznaczeniem, użytkowania stoiska. 
4. Zaleca się Wystawcom wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z uczestnictwa w 
Targach, jak również ubezpieczenie materiałów targowych. 
5. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatorów o dostrzeżonych zagrożeniach, 
wypadkach lub szkodach. 
 
 

Rozdział VI 
Sprawy porządkowe 

§ 6 
1. Przed rozpoczęciem Targów Wystawca powinien zgłosić się do recepcji Targów w celu rejestracji  i przekazania 
stoiska. 
2. Każdy Wystawca jest zobowiązany do przebywania w wyznaczonym stoisku w godzinach trwania Targów. 
3. Zdanie stoiska Organizatorowi nastąpi w godz. 14:00 – 15:00 w dniu trwania Targów. 
4. Materiały wystawiennicze nie mogą blokować ciągów komunikacyjnych, wyjść ewakuacyjnych i urządzeń 
przeciwpożarowych. 
5. Wystawca na swoim stoisku, jak i na całym terenie Targów, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
sanitarnych, przeciwpożarowych, BHP i administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń obowiązujących w AWF 
Warszawa. 



 
 

Rozdział VII 
Ruch pojazdów na kampusie AWF Warszawa 

§ 7 
1. Wjazd na kampus AWF Warszawa jest dodatkowo płatny zgodnie z cennikiem usług parkingowych AWF Warszawa 
(Zarządzenie nr 10/2017/2018 Kanclerza Akademii  Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 
1 lutego 2018 roku). Koszty parkowania aut Wystawcy ponosi Wystawca. 
2. Regulamin wjazdu, ruchu i parkowania (postoju) pojazdów na terenie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie określa załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia Kanclerza 
(http://awf.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0015/40524/10.pdf). 
   
 

Rozdział VIII 
Dystrybucja materiałów promocyjnych 

§8 
1. Materiały promocyjne mogą być rozdawane przez Wystawcę w obrębie przydzielonego stoiska. 
2. Wystawca nie może organizować żadnych akcji promocyjnych poza obrębem swojego stoiska bez zgody 
organizatorów. 
3. Wystawca nie może organizować sprzedaży w czasie trwania Targów bez zgody Organizatora. 
 

 
Rozdział IX 

Promocja Wystawców  
§ 9 

1. Organizator zapewnia promocję Wystawców w postaci zamieszczenia logotypów, informacji o pracodawcy i 
stanowiskach pracy, na których prowadzone są rekrutacje na stronie internetowej poświęconej Targom: 
http://www.awf.edu.pl/kariery/targi-pracy-2018. 
2. W tym celu Wystawca na prośbę Organizatora prześle na adres mailowy: biurokarier@awf.edu.pl wymagane 
dokumenty, określone w osobnym mailu. 

 
Rozdział X 

Odwołanie Targów 
§ 10 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Targów w przypadku zgłoszenia się mniej niż 5-ciu wystawców.  
2. Odwołanie Targów z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, nie stanowi podstawy zwrotu opłat pobranych 
od Wystawców. 
 

Rozdział XI 
Postanowienia końcowe 

§ 11 
1. W sprawach niniejszego Regulaminu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Spory mogące powstać w toku realizacji niniejszego Regulaminu Strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu 
sądu powszechnego właściwego dla siedziby AWF Warszawa. 
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