
 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
RETRO SALON – wystawa pojazdów zabytkowych

24 – 25  września 2016 r.

Organizator:
Biuro Targów „Bałtyk” Bartosz Krawsz

ul. Jedności 4; 75-401 Koszalin
tel./fax (94) 341 15 49; 342 57 08

www.targibaltyk.pl
targi@targibaltyk.pl

RETRO SALON 
przy TARGACH MOTORYZACJI

Godziny otwarcia:
Sobota : 10.00 – 18.00
Niedziel: 10.00 – 17.00

Miejsce: tereny przed Halą 
Widowiskowo – Sportowa 
Koszalin, ul. Śniadeckich 4

Osoba zgłaszająca:
Imię i Nazwisko:

Właściciel pojazdu (jeżeli inny niż zgłaszający):
Imię i Nazwisko:

Ulica: Kod pocztowy: Miejscowość: Telefon kontaktowy:

E-mail:

Zgłaszany pojazd: Wpisowe:
10 zł / 1 pojazd *

Szczegóły dotyczące samochodu/ pojazdu jednośladowego/ 
innego pojazdu:

(Wypełnić pozycje, które dotyczą)
Marka: Model: Numer rejestracyjny: Rok produkcji:

Zachowana oryginalność 
mechaniczna (zaznaczyć 
właściwe):

TAK   Aktualne ubezpieczenie 
OC (zaznaczyć właściwe):

TAK

NIE NIE

Krótki opis pojazdu w celach konkursowych** i zapowiedzi prasowych 
imprezy.
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* Wpisowe należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2016 r., po uprzednim  
przesłaniu formularza zgłoszenia udziału.

**Ocena konkursowa dotyczyć będzie elegancji, sposobu prezentacji, oryginalności wyglądu,  
dostosowania odpowiedniego stroju do pojazdu, stanu pojazdu. Jedna osoba może w Retro Salonie  

zaprezentować nieograniczoną ilość pojazdów, natomiast do konkursu zgłosić może do 3  
pojazdów . 

REGULAMIN RETRO SALONU:

1. Regulamin jest integralną częścią zgłoszenia, 
obowiązującą wszystkich uczestników Retro 
Salonu.

2. Udział  w imprezie  następuje  po uprzednim 
przesłaniu formularza  zgłoszenia  do dnia  9 
września 2016r. i wpłaty kwoty wpisowego 
do  dnia  12  września  2016r.  na  konto 
Organizatora  PKO Bank Polski S.A. 
 24 1020 2791 0000 7902 0162 3891 tytułem 
udział  w  Retro  Salonie  z  podaniem  ilości 
pojazdów, za które wnoszona jest opłata.

3. Cała  kwota  wpłacona  przez  wszystkich 
uczestników  zostanie  przeznaczona  na 
puchary, dyplomy i upominki.

4. Przyjęcie  zgłoszeń  w późniejszym  terminie 
uzależnione jest od decyzji Organizatora.

5. Organizator ma prawo nie przyjąć zgłoszenia 
jeżeli w określonym w pkt.2 terminie kwota 
wpisowego nie wpłynie na konto. 

6. Liczba uczestników jest ograniczona, dlatego 
w  przypadku  gdy  wszystkie  stanowiska 
wystawowe  zostaną  zajęte,  Organizator  nie 
przyjmie  zgłoszenia,  a  w  przypadku 
wpłacenia  kwoty  wpisowego,  zostanie  ono 
zwrócone zgłaszającemu.

7. Miejsce  ekspozycji  pojazdu  wskazuje 
Organizator.

8. Uczestnik jest zobowiązany do zapewnienie 
obsługi stoiska od momentu otwarcia Retro 
Salonu  do  ustalonej  przez  Organizatora 
godziny  zamknięcie.  Wcześniejsze 
opuszczenie  stoiska  nie  jest  dopuszczalne. 
Pozostawiony,  po  zakończeniu  Salonu 
pojazd,  sprzęt  i  inne  elementy 
przemieszczone  zostaną  na  koszt  i  ryzyko 
uczestnika.

9. Uczestnik zobowiązany jest do stałej troski o 
czystość,  ład  i  porządek  na  zajmowanym 
stanowisku.

10. Uczestnik  Retro  Salonu  ponosi  całkowitą 
odpowiedzialność  za  szkody  powstałe  na 
stanowisku, przez niego zajmowanym tj. np. 
zniszczenie, uszkodzenie kostki brukowej.

11. Odstąpienie  od  umowy  -  zgłoszenie  w 
terminie  krótszym  niż  10  dni  od  daty 
rozpoczęcia  Salonu,  spowoduje  obciążenie 
uczestnika  kwotą  zgłoszoną  w  karcie 
zgłoszenia.  Odstąpienie  od  umowy  musi 
nastąpić w formie pisemnej. Na terenie Retro 
Targów  obowiązuje  zakaz  palenia  tytoniu 
poza wyznaczonymi miejscami.

12. Uczestnik  zobowiązany  jest  do 
zabezpieczenia  we  własnym  zakresie 
ekspozycji  znajdującej  się  na  jego 
stanowisku.

13. Teren  Targów  i  Retro  salonu  jest 
patrolowany  przez  Agencję  Ochrony  od 
godz.  18  dnia  poprzedzającego  rozpoczęcie 
imprezy do godz. 16 dnia kończącego.

14. Organizator  Targów  nie  ponosi 
odpowiedzialności  za  wypadki  osób, 
uszkodzenia  ekspozycji  i  towaru 
znajdującego się na terenie Salonu przed, po i 
w  trakcie  trwania  imprezy,  jak  również  za 
pozostałe  szkody  powstałe  w  wyniku 
kradzieży,  ognia,  zalania  wodą,  przerw  w 
dostawie energii i innych przyczyn.

15. Uczestnik  Retro  Salonu  nieposiadający 
ubezpieczenia  OC  pojazdu  powinien 
posiadać osobiste ubezpieczenie OC.

16. W  stosunkach  prawnych  między 
Uczestnikiem  a  Organizatorem  mają 
zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego, 
zaś  wszelkie  ewentualne  sporu  będą 
rozstrzygane  przez  właściwy  sąd  w 
Koszalinie.

Miejscowość i data       Pieczątka         Podpis

............................... .......................... ..........................
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