Pieczęć szkoły / uczelni

KATOWICE / 18-20 marca 2022

ZGŁOSZENIE WEJŚCIA GRUPOWEGO DLA SZKÓŁ W CZASIE TARGÓW GLOBALNIE
Nazwa szkoły: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e-mail szkoły: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dyrektor / Dziekan (imię i nazwisko, w przypadku jeżeli pieczęć nie jest imienna)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kierunek / Profil kształcenia ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Klasa ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Planowana data zwiedzania…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(data zwiedzania zostanie ustalona z Organizatorem po otrzymaniu zgłoszenia)
Planowana godzina przyjazdu grupy…………………………………………………………………………………………………………………………
(godzina wejścia na targi zostanie ustalona z Organizatorem po otrzymaniu zgłoszenia)
Liczba uczniów / studentów ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko opiekuna/opiekunów grupy………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Uwaga: Dokonanie ustalenia z Organizatorem daty i godziny zwiedzania targów jest równoznaczne z uzyskaniem
zaproszenia uprawniającego do bezpłatnego udziału w targach.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 4 marca 2022
Skan prosimy przesłać na adres e-mail: mgardziewicz@fairexpo.pl
Informuję, że zapoznałem się z informacją o terminie nieodpłatnego zwiedzania targów
Informuje, że zapoznałem się z Regulaminem dla Zwiedzających targi GLOBalnie
Informuję, że zapoznałem się z Regulaminem Bezpieczeństwa COVID-19

………………………………………………
podpis Dyrektora / Dziekana
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

1.
2.
3.
4.
5.

Administratorem Państwa danych osobowych jest proMotion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 12/14
oraz IBC Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 12/14 (dalej łącznie „Współadministratorzy”).
Kontakt email: ibckat@fairexpo.pl
Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz podmiotu, z którym dane osoby są związane przetwarzane są w celu zapewnienia
bezpłatnego wstępu na targi uczniom/studentom oraz ich opiekunom (podstawa przetwarzania danych to prawnie uzasadniony interes
Współadministratorów w postaci marketingu własnych usług).
Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku braku podania danych Współadministratorzy nie mogą zapewnić bezpłatnego wstępu
na targi. Dane osobowe zostaną udostępnione podwykonawcom Współadministratorów w zakresie niezbędnym do zapewnienia
bezpłatnego wstępu na targi.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów, a po tym
czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do treści danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienie danych oraz wniesienie skargi do
organu nadzorczego.
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Kontakt:

KATOWICE/18-20 marca 2022

Marta Gardziewicz-Halczuk

Project Manager

kom. (+48) 532 463 267

ORGANIZATOR

e-mail: mgardziewicz@fairexpo.pl
globalnie@fairexpo.pl
www.globalnie.fairexpo.pl

proMotion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-222, ul. Prądzyńskiego 12/14, wpisana
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000690708, NIP 5272817522, kapitał zakładowy 5000 PLN

REGULAMIN DLA ZWIEDZAJĄCYCH TARGI GLOBALNIE
1.

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w charakterze zwiedzających w 26. Międzynarodowych Targach
Turystki GLOBALNIE, organizowanych w dniach 18-20 marca 2022 r.(dalej: Targi), w Międzynarodowym Centrum
Kongresowym w Katowicach przy pl. Sławika i Antalla 1 (dalej: MCK) przez proMotion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(01-222) przy ul. Prądzyńskiego 12/14 (dalej: proMotion).

2.

Wstęp na Targi w charakterze zwiedzających mają następujące osoby, które:
1)
kupiły bilet wstępu na Targi w sprzedaży stacjonarnej w dniu odbywania się Targów bezpośrednio w kasie
biletowej MCK;
2)
dokonały rejestracji na Targi zgodnie z procedurą określoną w pkt 3-5 poniżej i uzyskały bezpłatny wstęp na Targi;
3)
okazały zaproszenie uprawniające do bezpłatnego udziału w Targach;
4)
uzyskały zgodę na bezpłatny wstęp w ramach wejść grupowych dla uczniów i studentów (punkt 6).

3.

proMotion przyznaje wstęp bezpłatny na targi dla osób z branży pod warunkiem dokonania rejestracji na
Targi. Rejestracja
możliwa jest poprzez wypełnienie formularza poprzez podanie danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu email, numeru telefonu, nazwy firmy, z którą dana osoba jest związana, adresu. Podanie powyższych danych jest
dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia bezpłatnego wstępu na Targi.

4.

Po wypełnieniu formularza, na adres e-mail wskazany w formularzu, przesyłana jest wiadomość e-mail zawierająca link
aktywacyjny. W celu potwierdzenia rejestracji niezbędne jest kliknięcie na ww. link aktywacyjny. Następnie na wskazany
adres e-mail przesyłane zostanie potwierdzenie rejestracji na Targi w formacie pliku pdf zawierającego kod kreskowy i
nadany numer rejestracyjny. Warunkiem uzyskania bezpłatnego wstępu, jest okazanie przy kasie biletowej kodu
kresowego i nadanego numeru rejestracyjnego w formie papierowej lub elektronicznej na ekranie dowolnego urządzenia.

5.

Informacja o możliwości rejestracji online na Targi jest podana na stronie internetowej
www.globalnie.fairexpo.pl.

6.

Bezpłatne wejścia grupowe dla szkół są realizowane po wypełnieniu formularza dostępnego na stronie targów i tylko po
wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

7.

W czasie i na terenie Targów obowiązuje zakaz wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz
szkodliwych substancji chemicznych, a także otwartego ognia, stanowiących zagrożenie pożarowe, mogących
spowodować uszkodzenie mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób. Ponadto w MCK
obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych.

8.

Zwiedzający są zobowiązani do respektowania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie
przeciwpożarowej, w szczególności nietarasowania i nieblokowania dróg i wyjść ewakuacyjnych.

9.

proMotion zastrzega sobie prawo do zmian programu Targów, miejsca ich odbywania się oraz do odwołania Targów.

………………………………………………
podpis Dyrektora / Dziekana

proMotion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 12/14, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000690708, NIP: 5272817522, wysokość kapitału zakładowego: 5000,00 PLN.
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Kontakt:

KATOWICE/18-20 marca 2022

Marta Gardziewicz-Halczuk

Project Manager

kom. (+48) 532 463 267

ORGANIZATOR
proMotion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-222, ul. Prądzyńskiego 12/14, wpisana
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000690708, NIP 5272817522, kapitał zakładowy 5000 PLN

e-mail: mgardziewicz@fairexpo.pl
globalnie@fairexpo.pl
www.globalnie.fairexpo.pl

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA COVID-19
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin obowiązuje na terenie 26. Międzynarodowych Targów Turystyki Globalnie, (zwanych dalej „Targami”), które odbywają się w Międzynarodowym
Centrum Kongresowym w Katowicach („MCK”) w dniach 18-20 marca 2022.
2. Organizatorem Targów jest proMotion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 12/14, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000690708, NIP: 5272817522, wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 PLN.
3. Regulamin obowiązuje osoby wchodzące na teren Targów oraz przebywające na ich terenie. Osoby te podlegają także przepisom prawa polskiego oraz
zobowiązane są także do stosowania się do wszelkich zaleceń i wytycznych wydawanych w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19,
obowiązujących w trakcie Targów. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie powyższych regulacji.
4. Zakup biletu lub wejście na teren Imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz regulacji, o których mowa w pkt 3 powyżej.
§ 2 Postanowienia bezpieczeństwa – wejście na Targi
1. Przy wejściu na Targi uczestnik zobowiązany jest posiadać i przekazać kontrolerowi wejścia wypełniony druk oświadczenia że:
1.1. uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym oraz
1.2 oświadczenia o posiadaniu ważnego unijnego certyfikatu COVID. Druk oświadczenia znajduje się przy zakupionym bilecie wstępu na Targi.
2. Na przekazywanych drukach oświadczeń nie należy podawać żadnych danych osobowych, jak imię, nazwisko itd., ani nie należy się na nim podpisywać.
3. Wskazane oświadczenia zbierane są wyłącznie w celu umożliwienia wstępu na Targi wyłącznie osobom zdrowym i nieprzebywającym na kwarantannie oraz
zachowania dopuszczalnych limitów maksymalnej liczby osób mogącej przebywać jednocześnie na wybranej przestrzeni.
4. Złożenie oświadczeń jest dobrowolne. Niemniej jednak niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 1.1 skutkować może odmową wpuszczenia danej
osoby na teren Targów. Natomiast niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 1.2 skutkować będzie przyjęciem, iż osoba ta jest niezaszczepiona i jest
objęta limitami dotyczącymi maksymalnej liczby osób mogącej przebywać jednocześnie na wybranej przestrzeni, co może spowodować odmowę wpuszczenia
danej osoby na teren Targów lub konieczność oczekiwania na wpuszczenie na teren Targów w przypadku, w którym wymagać tego będą obowiązujące w
chwili odbywania się Targów ograniczenia.
5. Przy wejściu do Obiektu i na teren Targów, a także w oczekiwaniu w kolejce do wejścia lub szatni, uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji dłoni oraz
zasłonięcia ust oraz nosa maseczką.
§ 3 Postanowienia bezpieczeństwa – przebywanie na terenie Targów
1. Liczba uczestników Targów nie może przekroczyć dopuszczalnego prawem limitu maksymalnej liczby osób mogącej przebywać jednocześnie na wybranej
przestrzeni obowiązującego w chwili odbywania się Targów. Organizator uprawniony jest do odmowy wpuszczenia na Targi lub wskazania konieczności
oczekiwania na wejście w celu zachowania odpowiednich limitów.
2. Na terenie Targów obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa przy pomocy maseczki. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego zaopatrzenia się w
maseczkę. Na terenie Targów możliwy jest zakup maseczek jednorazowych.
3. Uczestnicy Targów zobowiązani są do zachowywania dystansu co najmniej 1,5 m od pozostałych osób przebywających na terenie Obiektu i Targów.
4. W razie potrzeby służby porządkowe Organizatora uprawnione są do podejmowania działań mających na celu stosowanie się uczestników do obowiązujących
regulacji. W szczególności służby te uprawnione są do żądania zasłaniania przez uczestników ust i nosa, a także wyproszenia z Targów uczestnika
naruszającego Regulamin.
5. W przypadku wystąpienia u uczestnika podczas Targów wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, wysoka
temperatura, zobowiązany jest on zgłosić się do Biura Organizatora Targów, gdzie zostanie on poddany izolacji.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie zasad bezpieczeństwa na Targach związanych ze stanem epidemii COVID-19. Zasady dotyczące zakupu biletów na
Targi oraz uczestnictwa w Targach regulują odrębne regulaminy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin udostępniony jest dla Uczestników Imprezy na w punkcie informacyjnym Organizatora znajdującym się na terenie Targów oraz na stronie
internetowej www.globalnie.fairexpo.pl

………………………………………………
podpis Dyrektora / Dziekana

proMotion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 12/14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000690708, NIP: 5272817522, wysokość kapitału zakładowego: 5000,00 PLN.
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