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POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 
 
1. TREMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UCZESTNICTWA 

14.01.2022 r. 
Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w miarę dostępności powierzchni 
wystawienniczej. 
 

2. TERMINY I GODIZNY OTWARCIA TARGÓW 

2.1. Termin targów:                                    
CAVALIADA KRAKÓW  17-20.02.2022 r. 
 

2.2. Godziny otwarcia targów: 
- dla wystawców:      8:00 – 1 h po zakończeniu zawodów  
 

3. OKRES MONTAŻU I DEMONTAŻU 

3.1.  Montaż:       
CAVALIADA KRAKÓW  16.02.2022 r. 

3.2. Godziny otwarcia pawilonów i terenów targowych: 7.00 - 21.30 
 
3.3.  Demontaż:     

CAVALIADA KRAKÓW  20.02.2022 r. 
3.4. Godziny otwarcia pawilonów i terenów targowych:  21.00 – 3:00 (21.02.2022) 
 

 

4. KARTY WSTĘPU 

4.1. Do wstępu na tereny targowe w okresie trwania targów, montażu i demontażu upoważniają 
uczestników targów karty wystawcy - opaski. 

4.2. Karty wystawcy - opaski są przydzielane przez MTP w ilości zależnej od wielkości 
powierzchni zamówionej przez wystawcę, według następujących zasad: 

 2 karty  -   stoisko do 10m2 
 4 karty  -   stoisko do 20m2 
 6 kart    -   stoisko do 50m2 
 8 kart   -    stoisko do 75m2   
 10 kart  -   stoisko do 100m2 
 12 kart  -   stoisko do 200m2 
 po jednej karcie na każde 50m2 powyżej 200m2. 

 

5. WJAZD 

5.1. Uczestnicy targów są uprawnieni do wjazdu na tereny targowe: 
a) samochodem osobowym lub pojazdem dostawczym o DMC nieprzekraczającej 3,5 
tony - w okresie montażu i demontażu - na podstawie kart wjazdu. 
b) samochodem osobowym lub pojazdem dostawczym o DMC nie przekraczającej 3,5 tony w 
dniach trwania targów w godzinach 6:00 – 7:45 w celu dodatkowego zatowarowania stoisk - na 
podstawie kart wjazdu. W celu wjazdu w tych godzinach należy podać nr stoiska, firmę oraz nr 
rejestracyjny pojazdu. Postój samochodów na terenie drogi dojazdowej do stoisk po wyżej 
określonych godzinach jest zabroniony. 
5.2. Wykonawcy stoisk i dostawcy / odbiorcy eksponatów są uprawnieni  
do wjazdu na tereny targowe w okresie montażu i demontażu, na podstawie kart wjazdu  lub 
zlecenia dostawy / odbioru. 
 
5.3. Karty wjazdu są przydzielane przez MTP w ilości 1 szt. dla każdego wystawcy. 

5.4. Niedozwolonym jest : 

 wjazd na tereny targowe bez ważnych dokumentów uprawniających do wjazdu, 

 parkowanie pojazdów na drodze pożarowej oraz w strefie wyznaczonej dla pieszych 

 pozostawienie pojazdów na terenach targowych podczas trwania targów - po godz. 24.00, 
 
Wjazd na tereny targowe bez ważnych dokumentów, parkowanie pojazdów na drodze 
pożarowej lub w wyznaczonej strefie dla pieszych oraz pozostawienie pojazdu na terenach 
targowych po wyżej określonych godzinach bez zgody MTP, a przypadku uzyskania zgody 
MTP - poza wskazanym miejscem postoju - spowoduje założenie urządzenia blokującego koło. 
 

6. ZABUDOWA STOISK 

6.1. Do budowy stoisk należy używać materiałów i wyrobów niepalnych lub trudno 
zapalnych – konieczne są atesty.  

6.2. Maksymalna wysokość stoisk to 2,5m. Ze względu na zamontowany system telewizji 
dozorowej CCTV wysokość stoisk tymczasowych nie może przekraczać 2,5m.  
 

7. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG  (VAT) 

7.1. MTP wystawiają faktury z podatkiem od towarów i usług (VAT) z tytułu:  

a) usług wstępu i wjazdu oraz związanych z nimi usług pomocniczych ( bilety i karty wstępu, 
zaproszenia, karty wjazdu, karty parkowania itp.) – kontrahentom targowym, bez względu na 
ich siedzibę lub miejsce prowadzenia przez nich działalności; 

b) innych usług targowych - zamawiającym te usługi kontrahentom mającym siedzibę lub stałe 
miejsce prowadzenia działalności w Polsce. 

7.2. MTP wystawiają faktury bez podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu usług targowych 
innych niż wymienione w punkcie 7.1.a):  

a) kontrahentom mającym siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności w państwie Unii 
Europejskiej (UE), 

b) kontrahentom posiadających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności w państwie 
poza terenem UE,  
pod warunkiem, że odbiorcą usługi nie jest wystawca/ współwystawca mający siedzibę 
lub stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce. 

7.3. Warunkiem wystawienia faktury bez podatku od towarów i usług (VAT) kontrahentom 
zagranicznym z siedzibą lub stałym miejscem prowadzenia działalności w państwie UE jest 
 podanie EU VAT ID w formularzach zamówień usług targowych. 

 

8. WYMOGI SANITARNE I PRZEPISY PORZĄDKOWE 

 

8.1. Uczestnicy targów są zobowiązani do wypełnienia ankiety epidemicznej, a przy wejściu     / 
wjeździe na tereny MTP będą poddawani bezdotykowemu mierzeniu temperatury ich ciała. 
8.2. Przebywający na terenach MTP są obowiązani do: 

a) zasłaniania nosa i ust. (maseczką, przyłbicą itp.),  
b) zachowania odpowiedniego dystansu społecznego w miejscach przebywania innych 

osób, 
d) korzystania z preparatów dezynfekujących, 

8.3. Zaleca się nie roznoszenie ulotek reklamowych i podobnych materiałów podczas targów (w 
miarę możliwości materiały dla gości targowych powinny być dostępne w wersji online). 
8.4. Zasady przebywania / zachowania w strefach gastronomicznych (w lokalu / restauracji /  
w ogródku): 

a)  obowiązek zdezynfekowania rąk przy wejściu do strefy,  
b) obowiązek zasłaniania ust i nosa (np. maseczką) przy wejściu do strefy, podczas 
oczekiwania na posiłek oraz po konsumpcji, 
c)  dokonywanie płatności w sugerowanej formie elektronicznej (karta, BLIK),  
d) zajmowanie miejsc siedzących / stolika z zachowaniem bezpiecznej odległości 
(sugerowane jest zajmowanie miejsc po przekątnej stołu, a nie vis a vis). 

8.5. Wszyscy przebywający na terenach MTP są zobowiązani do przestrzegania poleceń służb 
bezpieczeństwa MTP odnoszących się do przestrzegania rygorów sanitarnych oraz 
postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa (np. obowiązek ewakuacji, izolacji). 
 

9.  INFORMACJE O ZABEZPIECZENIACH SANITARNYCH STOSOWANYCH PRZEZ MTP 

 

9.1. Weryfikacja dokumentów uprawniających do wstępu i wjazdu na tereny MTP będzie 
prowadzona w sposób bezdotykowy. 

9.2. W ramach działań profilaktycznych MTP uruchomią podczas trwania targów punkty 
sprzedaży jednorazowych maseczek, a ponadto umieszczą w stosownych miejscach instrukcje 
mycia rak, dezynfekcji rąk, noszenia maseczek i rękawiczek. 

9.3. MTP zapewnią podczas targów obecność zespołu medycznego  oraz odpowiednie 
pomieszczenie (odizolowane, zdezynfekowane, zamknięte) dla osoby z ewentualnym 
podejrzeniem infekcji / objawami infekcji w miejscu wyznaczonym. 

9.4. MTP dokonywać będą częstej dezynfekcji stref wspólnych (przestrzeń kiermaszu, punkty i 
lokale gastronomiczne, obiekty sanitarne), a zwłaszcza powierzchni dotykowych (np. klamki, 
poręcze, uchwyty, terminale w punktach kasowych, blaty). 

9.5. Napoje i przekąski w otwartej strefie gastronomicznej będą serwowane w indywidualnych, 
jednorazowych opakowaniach. 
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