
Regulamin XVII Pilskich Subregionalnych Targów Pracy i Kariery

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Targów Pracy jest Gmina Piła, Pl. Staszica 10, 64-920, Piła. 
2. Partnerami Gminy Piła w organizacji Targów są Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji,

oraz Pilskie TBS - na podstawie odrębnych Porozumień.
3. Niniejszy regulamin dotyczy XVII Pilskich Subregionalnych Targów Pracy i Kariery zwanych dalej

Targami, które odbędą się 8 i 9 KWIETNIA 2022 r. pod nazwą: 
DZIEŃ EDUKACYJNY - 8 KWIETNIA 2022, GODZ. 10:00-14:00 
DZIEŃ TARGÓW PRACY I KARIERY - 9 KWIETNIA 2022, GODZ. 10:00–13:00
w Centrum Konferencyjnym Pilskiego TBS przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile.

4. Zgłoszenia  uczestnictwa  w  XVII  Pilskich  Subregionalnych  Targach  Pracy  i  Kariery  należy
dokonać  na  stronie  www.evenea.pl (otwarcie  zapisów  od  dnia  15.03.2022  r.),  akceptując
regulamin Pilskich Subregionalnych Targów Pracy i Kariery. W przypadku pytań zapraszamy do
kontaktu: Magdalena Smoczyk - podinspektor ds. promocji miasta w Biurze Prezydenta - tel.
602 716 623, email: smoczyk.magdalena.pila@gmail.com 

5. Jako  wystawcy  w  Dniu  Edukacyjnym  mogą  uczestniczyć  szkoły,  instytucje  edukacyjne  i
placówki oświatowe z Piły.

6. Jako  wystawcy  w  Dniu  Pracy  i  Kariery  mogą  uczestniczyć  pracodawcy/firmy/publiczne
instytucje  wspierające  rozwój  rynku pracy  z  Piły  oraz  subregionu pilskiego,  z  wyłączeniem
agencji pośrednictwa pracy.

7. Uczestnictwo w Dniu Pracy i Kariery jest płatne i wynosi 200,00 złotych brutto. Opłaty należy
dokonać  na  podstawie  otrzymanej faktury  VAT  w terminie  wyznaczonym  na  FV na  konto
bankowe Partnera Targów 94 1020 3844 0000 1402 0138 9907 (konto Regionalnego Centrum
Kultury). W tytule przelewu należy wpisać:  numer FV. Warunkiem uczestnictwa jest okazanie
opłaty za stoisko.

8. Ilość  miejsc  wystawowych  jest  ograniczona.  O  przydzielonym  miejscu  decyduje  kolejność
zgłoszeń dokonanych przez stronę www.evenea.pl. Wyjątkiem jest Sponsor Targów, który ma
możliwość  wyboru  miejsca  -  ze  wskazaniem  na  jedno  z  czterech  głównych  miejsc  dla
Sponsorów (również w tym wypadku decyduje kolejność zgłoszeń). 

9. Gmina  Piła  zastrzega  sobie  możliwość  nieprzyjęcia  zgłoszenia  w  przypadku  braku  miejsc
wystawowych.

10. W  ramach  projektu  „Pracuj  w  Pile”  Wystawca  Targów  może  zostać  Sponsorem  Targów.
Warunkiem jest posiadanie siedziby firmy na terenie Piły.

11. Zgłoszenia przystąpienia do grona Sponsorów przyjmowane będą do dnia 16 marca 2022 roku.
Ilość  miejsc  sponsorskich  jest  ograniczona –  może  być  4  Sponsorów.  Liczy  się  kolejność
zgłoszeń.

12. Ze  Sponsorem  Targów  zostanie  podpisana  trójstronna  umowa  sponsorska.  Koszt  Pakietu
Sponsorskiego to 800,00 zł brutto – płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury
VAT w terminie wyznaczonym na FV na konto bankowe Partnera Targów 94 1020 3844 0000



1402 0138 9907 (konto Regionalnego Centrum Kultury).  W tytule  przelewu należy wpisać:
numer FV.

13. W przypadku innych pracodawców,  agencji  zatrudnienia itp.,  którzy nie  będą uczestnikami
Targów możliwe jest dodanie ofert pracy do Platformy Praca 2.0 www.platformapraca.pila.p  l   

14. Wystawca zobowiązany jest do zarejestrowania się i dodania ofert pracy na Platformie Praca
2.0. www.platformapraca.pila.pl 

§2
Sprawy organizacyjne

1. Organizator zapewnia każdemu z Wystawców miejsce wystawowe o wymiarach 2,5 m², stół,
dwa krzesła oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu.

2. O rozmieszczeniu stoisk Wystawców decyduje kolejność zgłoszeń generowana przy rejestracji
przez stronę evenea.pl  – stanowiska są oznaczone kolejno numerami.  Wyjątkiem są firmy-
Sponsorzy, które mają pierwszeństwo wyboru miejsca. 

3. Wystawca  we  własnym  zakresie  przygotowuje  miejsce  wystawowe  wskazane  przez
Organizatora oraz przygotowuje informacje o ofercie firmy.  

4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo do przesunięcia  stoiska  Wystawcy w celu  optymalizacji
powierzchni wystawienniczej. 

5. W  trakcie  trwania  Targów  Pracy,  po  wcześniejszym  zgłoszeniu,  Organizator  udostępni
Wystawcy osobne pomieszczenie na potrzeby rozmów kwalifikacyjnych.

6. W celu zapewnienia należytej ochrony i realizacji obostrzeń sanitarnych osoby reprezentujące
Organizatora oraz firmy powinny być zaszczepione przeciw COVID-19. 

7. Organizator zapewni środki dezynfekujące zlokalizowane w oznaczonych punktach przestrzeni
wystawienniczej.

8. Organizator  zapewni  należytą organizację  wydarzenia w  oparciu  o  obowiązujące  wytyczne
Ministerstwa Zdrowia. 

9. Ze  względu  na  bezpieczeństwo  Wystawca  zobowiązany  jest  do  przygotowania  miejsca
wystawowego w dniu Targów nie później niż na godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia oraz
niedozwolone jest demontowanie stoiska, przed terminem zamknięcia Targów.

10. Wystawca zapewni  obsługę swojego stanowiska w czasie  trwania Targów Pracy tj.  w dniu
Targów,  w  trakcie  ich  trwania.  Wystawca-pracodawca  do  obsługi  miejsca  wystawowego
powinien oddelegować osobę odpowiedzialną za procesy rekrutacyjne. 

11. Organizatorzy Targów Pracy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt pozostawiony na stoisku.
12. Wystawca  zobowiązany  jest  zabezpieczyć wszelkie  meble,  sprzęt,   tak  aby  nie  doszło  do

uszkodzenia  udostępnionej  powierzchni.  Informacje  nt.  możliwości  technicznych,  a  w
szczególności dostępności stoisk można uzyskać pod numerem telefonu: 602 716 623. 

13. Organizator  Targów  Pracy  nie  ponosi odpowiedzialności  za  treści  prezentowane  przez
Wystawcę. 



14. Podstawą  do  wykorzystywania  danych  Wystawcy  w  celach  marketingowych  jest  przyjęte
zgłoszenie.  W celach  marketingowych Organizator  może  ujawnić  następujące  informacje  o
Wystawcy: 
a. fakt uczestnictwa w Targach Pracy, 
b. lokalizację stoiska, 
c. umieścić  logotyp  i  informacje  o  Wystawcy  na  wybranych  materiałach  promocyjnych  i
stronach internetowych poświęconych promocji Targów Pracy, 
d. fotografie wykonane podczas Targów Pracy, mające na celu promocję wydarzenia i  jego
podsumowanie, 
e. pozostałe informacje dotyczące uczestnictwa są poufne i mogą zostać opublikowane jedynie
po otrzymaniu zgody ze strony Wystawcy. 

15. W  celu  promowania  wspólnego  wydarzenia,  Wystawca  zobowiązany  jest  do  promowania
Targów na własnej stronie internetowej. 

16. Wystawca jest zobowiązany do pozostania na stoisku do końca wyznaczonego czasu trwania
wystawy, tj. do godziny 14:00 dnia 8 kwietnia 2022 r. w przypadku Targów Edukacyjnych oraz
do godziny 13:00 dnia 9 kwietnia 2022 r. w przypadku Targów Pracy i Kariery.

17. Wystawca jest zobowiązany do wywiązania się z następujących terminów: 
- zarejestrować firmę na stronie inwestpark.pila.pl , zakładka Targi Pracy (przekierowanie na
stronę rejestracji  www.evenea.pl )  w charakterze Wystawcy w terminie do  31 marca 2022
roku.  

18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku zaistnienia zdarzeń
losowych od niego niezależnych. Wystawcom nie przysługują żadne dodatkowe roszczenia. W
przypadku  odwołania  organizacji  XVII Pilskich  Subregionalnych  Targów  Pracy  i  Kariery,
informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie przekazana zgłoszonym Wystawcom.

19. W przypadku sytuacji nadzwyczajnej i niezaplanowanego odwołania Targów wpłaty dokonane
przez  Wystawców  oraz  Sponsorów  zostaną  zaliczone  na  poczet  organizacji  kolejnej  edycji
Targów.

UWAGA! -  wszystkie wnioski i  zmiany zgłoszone po upływie wyznaczonych terminów mogą
zostać nieuwzględnione.


