
Veranstalter: Stadt Seebad Ueckermünde und Förder- und Entwicklungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH Stadt 

 

Zespół  organizacyjny Haff-Sail 
c/o Förder- und Entwicklungsgesellschaft 
Vorpommern-Greifswald mbH 
Am Schlachthof 6 
17309 Pasewalk 

 
 

Fax: +49-3973-228819 

ZGŁOSZENIE 

 
 
 
 

 
Targi sportów wodnych, wyposażenia    

          oraz nowych i używanych ł odzi 
09. – 11.06.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedmiot wystawy: 
Prosimy o podanie adresu e-mail do dalszej korespondecji.  

 

 ł odzie motorowe i jachty  wyposażenie ł odzi, materiał  
konstrukcyjny do ł odzi 

 
 żaglowki i jachty  wyposażenie wędkarskie, 

urystyka wędkarska 

 odzież do sportów 
wodnych/ odzież/ 
akcesoria 

 turystyka wodna/ 
turystyka 

 mał e ł odzie  windsurfing i wyposażenie  związki, organizacje, 
usł ugi 

 silniki, wyposażenie 
techniczne i sprzęt 

 wyposażenie do nurkowania, 
turystyka - nurkowanie 

 inne 

 

Wynajmujemy zgodnie z warunkami umowy nast ępujące powierzchnie wystawiennicze:  
 Dł ugość m Szerokość m Powierzchnia (m²) Koszty najmu w € 

ryczał towo  

Stoisko wystawowe 
odaszone 

   150,00* 

Stoisko na wolnej 
powierzchni 

   100,00* 

Wystawa ł odzi w porcie    50,00 

Łodzie w porcie z 
przejażdżek gości 

   150,00 

 

* Przy bukowaniu stanowiska wystawienniczego w namiocie i na wolnej powierzchni przy powierzchni calkowitej do      
150 m² oplata wynosi 200,00 EUR. 

 
 

   Zamawiamy podłączenie do elektryczności: (2 kW prąd zmienny - w cenie opłaty za stoisko) 
    
   Opłata: realizacja najpóźniej do 10.05.2017 na rachunek bankowy miasta Seebad Ueckermünde,  
                 IBAN: DE91 1203 0000 0018 0202 22 w banku: Deutsche Kreditbank AG , BIC: BYLADEM1001, tytułem: Messe Haff-Sail 2017 
 
  Miasto Seebad Ueckermünde nie jest uprawnione do wystawiania rachunków z wyszczególnieniem podatktu VAT.  
  Zgłaszając nasz udział uznajemy warunki udziału w Haff Sail. Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane przez sądw Ueckermünde. 
 
 
 

  _     _  _ 
miejsowość, data podpis wiążący prawnie/ pieczątka firmyl 

firma: 

ulica: wł aściciel/dyrektor: 

kod pocztowy/miejscowość: osoba do kontaktu: 

telefon, telefax numer kierunkowy 

www. E-Mail 

 



Veranstalter: Stadt Seebad Ueckermünde und Förder- und Entwicklungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH Stadt 

Warunki udział u – 2017  
 

Organizator/Zespół  organizacyjny: 
Miasto Seebad Ueckermünde, Am Rathaus 3,  
17373 Ueckermünde 
Förder- und Entwicklungsgesellschaft Greifswald-
Vorpommern mbH, Am Schlachthof 6, 17309 Pasewalk 

 
§ 1 Miejsce wystawy  
Wystawa odbędzie się w dniach 09. – 11. czerwca 2017 w 
następującym miejscu w Ueckermünde: Ueckerpark 
Ueckermünde i  port miejski, 17373 Ueckermünde  

 
§ 2 Zgł oszenie  
1. Zgł oszenie jest wiążące jedynie na formularzu 

zgł oszeniowym. 
2. Zgł oszenie jest wiążące od dnia wpł ywu u organizatora i do 

ostatecznego dopuszczenia bądź odrzucenia przez 
organizatora. W celu automatycznego opracowania 
zgł oszeń dane zostaną zapisane elektronicznie. 

 
§ 3 Akceptacja warunków umowy  
Wraz ze zgł oszeniem Wystawca/Zgł aszający się akceptuje 
warunki uczestnictwa w targach, ewentualne szczególne warunki 
jak również wyznaczne techniczne Organizatora jako wiążące 
dla siebie i swoich współ pracowników zatrudnionych na targach. 
Regulacje te stają się tym samym częścią skł adową umowy. 

 
§ 4  Dopuszczenie do wystawy  
1. O ostatecznej akceptacji  zgł oszenia  i  dopuszczenia  do 

wystawy poszczególnych obiektów decyduje Organizator. 
Do wystawy może zostać dopuszczony tylko ten 
Zgł aszający się, którego stoisko wystawiennicze i 
przedmiot wystawy odpwiadają koncepcji targów. 
Organizator wystawy może z rzeczowo uzasadnionych 
przyczyn, w szczególności jeżeli miejsce przeznaczone na 
wystawę nie jest wystarczające, ograniczyć udział  
poszczególnych wystawców i zwiedzających. 

2. Wraz z pisemnym potwierdzeniem zgł oszenia przez 
Organizatora umowa między Organizatorem i Wystawcą 
staje się wiąża. Dopuszczenie do wystawy może zostać 
wycofane, jeżeli nie był o podstaw do jego udzielenia bądź 
przestał y  obowiązywać. 

 
§ 5  Zastrze żenie pó źniejszych zmian  
1. Organizator zastrzega sobie na wypadek wystąpienia 

nieoczekiwanych przyczyn uniemożliwiających 
przeprowadzenie Haff-Sail w zaplanowany sposób, 
przesunięcie, skrócenie, przedł użenie, zamknięcie lub 
odwoł anie targów. Wszelkie roszczenia prawne o 
odszkodowanie są wykluczone. 

2. Jeżeli Wystawca wycofuje udział  w targach wcześniej niż 4 
tygodnie przed ustalonym terminem rozpoczęcia wystawy, 
Organizator może żądać 25 % opł aty najmu stoiska 
wystawienniczego. Jeżeli wycofanie się z udział u w targach 
nastąpi w ostatnich 4 tygodniach przed rozpoczęciem 
targów, Organizator może żądać opł aty w wysokości 50 % 
kwoty za stoisko wystawiennicze.  Ponadto Wystawca 
zobowiązany jest do zwrotu dodatkowych kosztów, które 
Organizator musiał  ponieść z jego tytuł u. 

3. Za zobowiązania z tytuł u niniejszej umowy ręczy 
Organizator zgodnie z postanowieniami prawnymi. Ma to 
miejsce również w wypadku, jeżeli Organizator jest 
reprezentowany przez osoby trzecie. Organizator nie ręczy 
za uszkodzenia lub straty powstał e na obiektach 
wystawienniczych Wystawcy w czasie od ich montażu do 
demontażu. 

 
§ 6  Zaopatrzenie  
1. Haff-Sail zapewni dostawę prądu i wody w ilościach 

odpowiadających zgł oszonemu zapotrzebowaniu. Dostawa 
nastąpi do przył ączy w centralnych punktach obiektu . 

2. Organizator zapewnia ogólną sł użby bezpieczeństwa od 9.- 
11. czerwca 2017 ( 20-07 zegara ) są dostępne. 
Jednak biorąc pod uwagę różnorodność , która znajduje 
się na razie na terenie Presonenorganizator może w 
żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za peł nego 
nadzoru i kontroli. Wystawca odpowiada w każdym 
przypadku za nadzór nad jego podstawą i dobra 
eksponatów. Zaleca się wykupienie ubezpieczenia od 
kradzieży. 

§ 7 Obowi ązki Wystawcy  
1. Organizator uzyska wszelkie zezwolenia niezbędne do 

przeprowadzenia planowanej imprezy zgodnie z 
zamierzeniem. Uzyskanie ewentualnych zezwoleń 
specjalnych, niezbędnych wył ącznie określonemu 
Wystawcy, pozostaje w gestii Wystawcy. 

2. Wystawca gwarantuje, że będzie sprzedawał  wył ącznie 
towary speł niające odpowiednie wymagania prawne i 
zwalnia Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności 
związanej ze sprzedawanymi towarami, ich wł asnościami 
bądź użytkowaniem. 

3. Wystawca zbuduje i zdemontuje swoje stanowisko targowe 
we wł asnym zakresie, na wł asny koszt i odpowiedzialność. 
Musi on to wykonać przestrzegając warunków techniczych i 
BHP. 

4. Wystawca nie ma gwarancji otrzymania określonego 
miejsca. Ustalenie rozkł adu stanowisk zostanie dokonane 
przez Organizatora. Wystawca zostanie o tym 
poinformowany z chwilą przyjazdu. 

5. Wystawca mo że przyst ąpić do monta żu stoiska od 
piątku, 09.06.2017, godz. 08:00 i musi je zmontowa ć 
najpóźniej do sobota, 10.06.2017, godz. 09:00. 
Przydzielenie powierzchni na wolnym powietrzu 
zostanie dokonane przez  Organizatora.  Wystawa 
będzie otwarta w sobot ę w godz. 10:00 do 2 0 :00, w 
niedziel ę od 10:30 do 16:00.  

6. Demontaż stoisk dopuszczalny jest w niedzielę 11.06.2017  
dla wszystkich dopiero od godz. 16:00 i powinien 
zostać zakończony do godz 21:00 . Jeżeli Wystawca nie 
zdemontuje w cał ości swojej ekspozycji do tej godziny, to 
odpowiada za wszelkie ewentualne koszty i szkody, jakie z 
tego tytuł u poniesie Organizator bądź osoby trzecie. 

7. Wystawca zwalnia Organizatora z wszelkiej 
odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w 
związku z jego stoiskiem wystawienniczym. Ewentualne 
niezbędne ubezpieczenia Wystawca zawrze we wł asnym 
zakresie. Wystawca ma obowiązek przestrzegania 
wszystkich obowiązujących przepisów, zwł aszcza 
przeciwpożarowych, oraz uważać, aby wszystkie drogi 
dojazdowe dla pojazdów straży pożarnej i pogotowia 
ratunkowego nie był y przez niego zastawione. Poza tym 
Wystawca ponosi we wł asnym zakresie odpowiedzialność 
za porządek i bezpieczne zwiedzanie wystawianych przez 
niego obiektów, zwł aszcza ł odzi. 

8. Za uszkodzenie, obiektów, instalacji i drzew 
odpowiedzialność ponosi sprawca. 

9. Należy w miarę możliwości unikać powstawania śmieci i 
odpadów, a ich ilość zredukować do niezbędnego 
minimum. Wystawca ma obowiązek posiadania 
odpowiednich pojemników na odpady, a w razie 
powstawania odpadów związanych ze  sprzedawanym 
przez niego towarem musi ustawić odpowiednie pojemniki, 
z których odpady muszą zostać poddane utylizacji zgodnie 
z przepisami. Wystawca musi także opróżniać te pojemniki 
w regularnych odstępach czasu i przez cał y czas 
utrzymywać czystość i porządek na i wokół  stoiska. 

10. Wystawca zobowiązany jest trzymać się zaleceń 
Organizatora i innych sł użb porządkowych. 

 
§ 8 Ustalenia dodatkowe, zmiany  
1. Nie zawarto żadnych ustaleń dodatkowych do niniejszej 

umowy. Na wypadek konieczności ich zawarcia muszą one 
zostać sformuł owane na piśmie, by miał y wiążący 
charakter. 

2. Jeżeli jedna lub więcej z klauzul niniejszej umowy stał yby 
się nieważne, to pozostał e pozostają w mocy. W takim 
przypadku strony ustalają, że zawrą odpowiednie inne 
ustalenia, prawnie  wiążące, które będą odpowiadał y 
ustaleniom, które utracił y ważność. 

3. Strony będą się starał y rozwiązywać wszelkie spory wynikł e 
na tle realizacji niniejszej umowy przede wszystkim na 
drodze polubownej. Jeżeli nie będzie to możliwe, spór 
może rozstrzygnąć sąd. 

4. Ustala się wł aściwość sądu w Ueckermünde. 
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