REGULAMIN
VI Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych 2017 (DTOP)

1. VI Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych 2017 pt. Dzień Społecznej Super Mocy, które
odbędą się 7 października 2017r. we Wrocławiu na terenie Zajezdni Dąbie przy ul. Tramwajowej 1/3
organizowane są przez: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Fundację Wspierania
Organizacji Pozarządowych „Umbrella”/ Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych SEKTOR 3, Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych, przy współpracy
Stowarzyszenia „Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych – Tratwa” oraz Dolnośląskiej Sieci
Doradztwa Pozarządowego.
2. Dostarczenie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do w DTOP.
Organizacja otrzyma drogą mailową informację o rozstrzygnięciu naboru oraz potwierdzenie
dotyczące możliwości zorganizowania własnych wydarzeń towarzyszących.
●

Stoiska wystawiennicze są przeznaczone dla: organizacji pozarządowych w rozumieniu
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
pozostałych podmiotów ekonomii społecznej, towarzyszących organizacjom przedstawicieli
jednostek samorządu terytorialnego, w tym – np. pełnomocników ds. współpracy z NGO.

●

Wszystkie prezentujące się w ramach stoisk organizacje, podmioty i instytucje muszą
spełniać warunek posiadania głównej siedziby na terenie województwa dolnośląskiego.
3. Organizacja własnych wydarzeń towarzyszących jest możliwa pod warunkiem wystawienia się
organizacji na stoisku wystawienniczym podczas DTOP.
4. Wstęp oraz udział w przedsięwzięciach programowych DTOP dla wszystkich zainteresowanych jest
bezpłatny.
5. Sprzedaż towarów i usług przez wystawców jest całkowicie zabroniona. Organizator ma prawo
wycofać wystawcę z udziału w wydarzeniu w trybie natychmiastowym.
6. Organizatorzy dokonują przydziału i oznaczenia stoisk. Organizacja nie może zmieniać miejsca
wyznaczonego przez Organizatorów.
7. Organizatorzy nie zapewniają miejsc parkingowych, noclegów oraz wyżywienia dla wystawców.
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty, sprzęt, materiały, działania
reprezentantów wystawców oraz czynniki niezależne od Organizatorów.

9. Przygotowanie stoisk odbywa się w godz. 10:00 – 11:00. Organizacja jest zobowiązana do
prowadzenia stoiska wystawienniczego przez cały czas trwania Targów tj. w godzinach 11.00-17.00.
10. Na wydzielonych stoiskach wraz z organizacjami mogą się prezentować jednostki samorządu
terytorialnego, pełnomocnicy ds. współpracy z NGO i inne instytucje współpracujące z organizacjami,
niebędące podmiotami prowadzącymi działalności gospodarczej.

11. Organizacja własnych wydarzeń towarzyszących ma charakter nieodpłatny tzn., że Organizatorzy
nie przewidują honorariów dla osób zaangażowanych przez wystawców w pokazy, warsztaty,
spektakle, wykłady, prezentacje, happeningi, koncerty i inne zgłoszone wydarzenia.
12. Organizacja własnych wydarzeń towarzyszących jest możliwa w następujących miejscach:
● stoisko wystawiennicze
● inne miejsce wskazane przez Organizatora
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
●

kwalifikowania w pierwszej kolejności organizacji, które zaproponują ciekawe pomysły na
aranżację stoiska oraz zadeklarują chęć zorganizowania wydarzeń towarzyszących,
● przeprowadzenia dodatkowego etapu rekrutacji,
● odwołania imprezy
14. Organizacja może zrezygnować z udziału w wydarzeniu maksymalnie na 7 dni przed imprezą.
Zgłoszenie rezygnacji musi nastąpić w formie pisemnej na adres e-mail: targi@sektor3.wroclaw.pl.
Rezygnacji dokonać może wyłącznie osoba lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu organizacji wskazane w KRS. Rezygnacja z udziału w DTOP na mniej niż 5 dni przed imprezą
oznacza, że organizacja zobowiązana jest do znalezienia we własnym zakresie innego podmiotu na
swoje miejsce (zgodnie z pkt. 3 Regulaminu) lub pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 150
zł.

Organizatorami VI Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych 2017 są: Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”/
Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych, przy współpracy Stowarzyszenia „Centrum ds. Katastrof i Klęsk
Żywiołowych – Tratwa” oraz Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego.

