
            Projekt „Blaski i cienie współpracy” jest współfinansowany ze środków  

 Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach 

konkursu „Wsparcie wymianu samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015” 

                     
 

REGULAMIN 
Targów Partnerów i Projektów oraz Konferencji 

 
 
Informujemy, że Targi oraz Konferencja odbędą się w dniu 7 października 2015 r., w Centrum Sportowo-Biznesowym w Elblągu Al. 
Grunwaldzka 135. 
 

1. Organizatorem Targów oraz Konferencji jest Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk. 
 
2. Wystawcą Targów jest Gmina Członkowska Organizatora. 
 
3. Uczestnikiem Konferencji są przedstawiciele Gmin Członkowskich Organizatora oraz partnerów zagranicznych.  
 
4. Targi odbędą się w holu A i B, natomiast Konferencja w holu C. 
 
5. Stoiska dla Gmin członkowskich Stowarzyszenia podczas trwania Targów są bezpłatne. 
 
6. Organizator przygotuje tablice informacyjne odnośnie 3 projektów każdego z Wystawców. 
 
7. Wystawca prześle do Organizatora krótką informację odnośnie 3 projektów międzynarodowych (cel i efekt) oraz po 1 zdjęciu 
każdego z 3 projektów. 
 
8. Zajęcie stoiska targowego będzie możliwe w dniu 7 października 2015 po wcześniejszym zgłoszeniu się na listę wystawców 
poprzez formularz zgłoszeniowy. 
 
9. Dostarczenie ewentualnych eksponatów i aranżacja stoiska będzie możliwa po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem w dniu 7 
października br. od godz. 8:00  
       
10. Wyposażeniem stoiska targowego zapewnionym przez Organizatora jest: stół, 2 krzesła. Dodatkowo do dyspozycji wystawców, 
w holu C będą ustawione stoły i krzesła do rozmów panelowych. 

 
11. Rejestracja uczestników Targów oraz Konferencji będzie się odbywać w holu B,  
w dniu 7 października br. od godz. 9:00 – 9:45. Każdy Wystawca otrzyma identyfikator. 

 
12. Teren wystawowy będzie otwarte: 

dla Wystawców:  
07.10. w godz. od 08:00 do 18:00 
 
dla Odwiedzających:  
07.10. w godz. od 10:00 do 17:00 

 
13. Likwidację ekspozycji można będzie przeprowadzić 8 października br. od godz. 6:00–11:00. 
 
14. Prosimy o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. W Centrum obowiązuje zakaz palenia  
    tytoniu.        
 
15. Organizator zapewnia przerwy kawowe oraz lunch podczas trwania Targów i Konferencji. 
 
16. Podczas Targów i Konferencji zapewniamy tłumaczenie polsko-angielskie. 
 
17. prosimy o zgłoszenie (formularz w załączeniu) do dnia  3 lipca 2015r. na adres: Małgorzata Samusjew, 
malgorzatas@eurobalt.org.pl; Adrianna Gniado-Turkowska, adag@erobalt.org.pl ,  tel. +48 55 611 20 00,  
lub  +48 55 641 28 55. 
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