
 

 

 

 

REGULAMIN  

26. Chodzieskie Targi Gospodarcze „Promocje 2023” 

 

1. Organizator: 

Chodzieski Klub Gospodarczy, ul. Dworcowa 1 64-800 Chodzież, tel 67 28 10 232 

2. Miejsce: ul. Staszica 12 – tereny rekreacyjne przy pływalni „Delfin” w Chodzieży 

3. Termin i godziny otwarcia:  

03.06.2023 r. – Wystawcy otrzymają po jednym bilecie  wjazdowym na tereny targowe w 

godzinach od 6:00 do 9:30 i od 17:00 do 20:00. W innych godzinach wjazd będzie możliwy za 

specjalnym zaproszeniem organizatora. 

Organizator informuje, że za nieprzestrzeganie regulaminu czasowego i pozostawienie pojazdów 

na terenie Targów w innych godzinach będą nakładane kary pieniężne przez służby zajmujące się 

ochroną Targów. Informujemy również, że zostaną wyznaczone parkingi. 

4. Warunki uczestnictwa: 

W Targach mogą brać udział firmy, które dokonają zgłoszenia na formularzu do dnia 26 maja 

2023r.  

na adres: Chodzieski Klub Gospodarczy, ul. Dworcowa 1, 64-800 Chodzież, 

zgłoszenie.targi@gmail.com,  

oraz wpłaty do dnia 31.05.2022r. na konto Chodzieskiego Klubu Gospodarczego w: 

 Bank Spółdzielczy w Chodzieży 

Numer konta 28 8945 0002 0007 0205 2000 0010 

 Zgłoszenia otrzymane po wyznaczonym terminie będą rozpatrywane jedynie w przypadku 

dysponowania wolną powierzchnią wystawową. 

- warunkiem uczestnictwa w Targach jest przedstawienie dowodu wpłaty za stoisko.  Dowód 

wpłaty można przesłać e-mailem zgloszenie.targi@gmail.com lub na adres: 

Chodzieski Klub Gospodarczy, ul. Dworcowa 1, 64-800 Chodzież 

-  jeżeli dowód wpłaty nie zostanie przesłany, będzie można przedstawić go przy wjeździe na Targi. 
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5. Koszty uczestnictwa: 

Cena wynajmu powierzchni wystawowej wraz z zabudową- namiot o wymiarze 9 m² (3,0x3,0) wynosi: 

       - dla członków ChKG:  750,00 zł 

       - dla pozostałych uczestników:   850,00 zł 

600,00 zł za drugi i każdy kolejny namiot 

UWAGA! Zgłoś swoją firmę do 30 kwietnia 2023 i otrzymaj 10% rabatu! 

      W wymienionej wyżej kwoce gwarantujemy: 

➢ ustawienie stoiska wraz z informacją o nazwie firmy, 

➢ w koniecznych przypadkach gniazdo elektryczne (prosimy o zaznaczenie tego na zgłoszeniu), 

➢ frekwencję zwiedzających, 

➢ dobrą zabawę, miłą atmosferę 

➢ udział 2 osób w bankiecie potargowym 

Wystawcy nie przysługuje prawo do wystawienia reklamy na scenie.  

6. Anulowanie udziału: 

Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszenie i otrzymać zwrot zaliczki w terminie trzech tygodni przed  

Targami.  Po tym terminie wpłata nie będzie zwracana. 

7. Konkurs: 

Wśród wystawców rozstrzygnięty zostanie konkurs w dwóch kategoriach: 

1. Najlepszy produkt lub usługa. (Zgłoszenie oraz załączniki należy dostarczyć do 

31.05.2023) 

2. Najciekawsza promocja (udział biorą wszystkie firmy- oceniane są stoiska i promocja 

firmy) 

8. Konkurs targowy dla publiczności – mogą Państwo przeznaczyć nagrody. Należy je dostarczyć w 

dniu targów do namiotu Chodzieskiego Klubu Gospodarczego do godziny 10.00 (jednak prosimy o 

informację na zgłoszeniu jakie to będą nagrody). Losowanie nagród odbywa się na scenie z 

zaznaczeniem kto ufundował nagrodę. (Istnieje możliwość osobistego wręczenia nagrody– wówczas 

prosimy o kontakt). 

9. Szczegółowy plan dnia i mapka targowa zostanie dostarczona do Państwa w późniejszym  

terminie. 

10. W sprawie dużych elementów reklamowych prosimy kontaktować się z Jarosławem 

Trojanowskim – 500 079 300.  

 


