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Regulamin I Targów Praktyk i Staży 

organizowanych przez Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin I Targów Praktyk i Staży organizowanych przez Wyższą Szkołę Inżynierii                         

i Zdrowia w Warszawie zwaną dalej WSIiZ lub Uczelnią określa zasady udziału                         

w I Targach Praktyk i Staży.  

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

a) Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin I Targów Praktyk i Staży 

organizowanych przez Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.  

b) Organizatorze – należy przez to rozumieć Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia                              

w Warszawie.  

c) Targach – należy przez to rozumieć I Targi Praktyk i Staży. 

d) Koordynatorze Targów – osoba wyznaczona przez Organizatora, odpowiedzialna  

za prawidłowy przebieg Targów, 

e) Partnerze Uczelni – należy przez to rozumieć Podmiot, z którym Uczelnia ma zawarte 

porozumienie lub umowę o współpracy, 

f) Sponsorze Targów - należy przez to rozumieć Podmiot, któremu Organizator przyznał  

status Sponsora Targów, 

g) Partnerze branżowym Targów – należy przez to rozumieć podmioty, niezależnie                  

od ich formy prawnej, realizujące zadania z zakresu pośrednictwa zawodowego, 

aktywizacji zawodowej oraz wsparcia merytorycznego i finansowego działalności 

gospodarczej, 

h) Harmonogramie – dokument zawierający informacje o przebiegu Targów, 

i) Wystawcy – przedsiębiorcy, instytucje wspierające przedsiębiorczość, jednostki 

naukowo-badawcze, parki przemysłowe i strefy aktywności gospodarczej, klastry,              

jak również inne podmioty zainteresowane problematyką rynku praktyk, staży i pracy 

– posiadające na Targach stoiska wystawiennicze. 

j) Stoiskach – należy przez to rozumieć stoiska wystawiennicze. 

k) Sile Wyższej - jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym                

lub przypadkowym, na które Organizator i Wystawca nie mają wpływu lub nie mogą 

mu zapobiec, co obejmuje między innymi zamieszki, strajki, konflikty zbrojne, stany 

nadzwyczajne, klęski żywiołowe, ogłoszenie stanu epidemicznego. 

3. WSIiZ organizuje wydarzenie ogólnouczelniane pod hasłem „I Targi Praktyk i Staży” 

poświęcone wsparciu studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie,                  

w zakresie wejścia i poruszania się na rynku pracy.  
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4. I Targi Praktyk i Staży odbędą się w dniu 21 października 2022 r. w godzinach                   

10:00 – 15:00 w Kampusie nr 2 (IV p.) Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia                          

w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 195 A. 

5. Organizator Targów zapewnia każdemu z Wystawców: stolik, dwa krzesła oraz w razie 

konieczności, po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem, dostęp do energii elektrycznej. 

 

§2 

Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem przystąpienia do udziału w Targach jest przesłanie wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego [załącznik nr 1] pocztą elektroniczną na adres: biuro.rozwoju@wsiiz.pl               

w terminie do dnia 30 września 2022 r. g. 23:59. 

2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczne                     

ze zobowiązaniem się do uczestnictwa w Targach, przestrzegania niniejszego 

Regulaminu, przepisów BHP obowiązujących w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia               

w Warszawie. 

3. Liczba stoisk jest ograniczona. Kwalifikacja do udziału w Targach odbywać się będzie             

na podstawie kolejności zgłoszeń. Organizator ma prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia 

lub niezakwalifikowania Wystawcy do udziału w Targach bez podania przyczyny. 

Organizator poinformuje (drogą elektroniczną) o zakwalifikowaniu się,                                  

bądź niezakwalifikowaniu do uczestnictwa w Targach. 

4. W przypadku zakwalifikowania się do uczestnictwa w Targach Organizator przekaże 

informację o lokalizacji i numerze stoiska Wystawcy. 

5. Lista Wystawców będzie dostępna na stronie Internetowej Targów pod adresem 

www.wsiiz.pl/targi 

6. Uczestnictwo w Targach jest odpłatne i wynosi: 

a) 160 zł + VAT [23%] za stoisko 4m2 

b) 220 zł + VAT [23%] za stoisko 6m2 

c) 320 zł + VAT [23%] za stoisko 9 m2  

d) 500 zł + VAT [23%] za pakiet sponsorki, o którym mowa w pkt 7.  

7.  Pakiet sponsorki oznacza przyznanie Podmiotowi statusu sponsora Targów. Na pakiet 

sponsorki składa się: 

a) stoisko o powierzchni nie mniejszej niż 6 m2; 

b) zamieszczenie w materiałach targowych informacji o Sponsorze Targów; 

c) możliwość rozstawienia roll’upu w dodatkowej strefie – sali wykładowej, w której 

odbywać się będą warsztaty; 

8.   Dla partnerów Uczelni, z którymi WSIiZ prowadzi sformalizowaną współpracę 

Organizator przewidział 15% zniżki od cen wskazanych w §2 ust. 6 a-c. Ze zniżki 

wyłączony jest pakiet sponsorski, o którym mowa w §2 ust. 6 d oraz ust. 7. 

9.  Wystawca ma możliwość wyboru stoiska targowego o powierzchni powyżej 9 m2,                    

dla którego cena będzie ustalona indywidualnie z Organizatorem. 

10. Wystawca zobowiązany jest poinformować Organizatora o liczbie osób reprezentujących 

go podczas Targów do dnia 07 października 2022 r. g. 23:59. 
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11. Należność z tytułu uczestnictwa w Targach, o której mowa w ust. 6 należy wpłacać 

przelewem na konto Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie – nr rachunku: 

ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331 z dopiskiem: TPiS WSIiZ nazwa 

firmy  

 

§3 

Sprawy organizacyjne 

1. Organizator odpowiedzialny jest za rozpowszechnienie informacji o Targach i ich 

promocję.          

2. Organizator udostępni Wystawcy nie później niż na 5 (pięć) dni przed Targami 

szczegółowy harmonogram wydarzenia. 

3. O rozmieszczeniu stoisk Wystawców decyduje Organizator. 

4. Organizator umożliwia Wystawcom skorzystanie z sali wykładowej/ćwiczeniowej 

zgodnie z przepisami wewnętrznymi obowiązującymi u Organizatora. 

5. Organizator zapewnia Wystawcy: 

a) podstawową pomoc przedmedyczną w trakcie Targów w przystosowanym 

pomieszczeniu znajdującym się na terenie Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia                                 

w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 195 A; 

b) bezprzewodowy Internet; 

c) voucher na poczęstunek  dla osób reprezentujących Wystawcę [max. 2 osoby],  

6. Organizatorowi przysługuje prawo do filmowania i fotografowania Stoiska                                   

oraz do wykorzystania powstałych w ten sposób materiałów do celów marketingowych,      

bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wystawcy lub osób trzecich, 

7. Organizatorowi (poprzez Koordynatora Tarów) przysługuje prawo wydawania Wystawcy 

(oraz osobom go reprezentującym), wiążących poleceń w zakresie rozmieszczenia Stoisk, 

przestrzegania przepisów Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa. 

8.  W czasie trwania Targów Wystawca i osoby go reprezentujące zobowiązani są do: 

a) przestrzegania Regulaminu, w szczególności przepisów dotyczących bezpieczeństwa, 

b) odnoszenia się z szacunkiem do innych Wystawców i Uczestników Targów, 

c) polubownego rozstrzygania ewentualnych sporów zaistniałych podczas Targów, 

d) noszenia identyfikatora otrzymanego od Organizatora, 

9.   Podczas Targów Wystawcy (i osobom go reprezentującym) nie wolno: 

a) podłączać i odłączać, innych niż zgłoszone, urządzeń zasilanych elektrycznie; 

b) organizować akcji promocyjnych poza obrębem własnego Stoiska, bez zgody 

Organizatora; 

c) prowadzić sprzedaży produktów firmy. 

10. Wystawca oświadcza, że: 

a) wyraża zgodę na wykorzystanie materiałów, o których mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu 

przez Organizatora; 

b) uzyskał zgodę od osób go reprezentujących do publikacji ich wizerunku, utrwalonego 

na materiałach, o których mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu przez Wystawcę; 

 



 

 
Organizator: Biuro Marketingu oraz Biuro Rozwoju Uczelni i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym  

Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

 
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie     NIP 5291678903     REGON 015592523 

c) wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora w jego materiałach promocyjnych, 

oraz materiałach związanych z Targami następujących informacji o: 

- uczestnictwie Wystawcy w Targach; 

- lokalizacji Stoiska; 

d) wyraża zgodę na umieszczenie przez Organizatora w jego materiałach promocyjnych 

oraz materiałach związanych z Targami w tym na stronie Internetowej logotypu 

Wystawcy Zgody, o których mowa w ust. 10 lit. a, d e zostają udzielone na okres                         

3 (trzech) lat od dnia zawarcia umowy o udział w Targach, a po tym okresie stają się 

zgodami udzielonymi na czas nieokreślony. 

11. Po zakończeniu Targów Wystawca zobowiązany jest do uprzątnięcia stoiska,                                       

w tym w szczególności do usunięcia eksponatów i materiałów reklamowych                                   

oraz przywrócenia zajmowanej powierzchni do pierwotnego stanu. 

12.  Wystawca ma prawo do reklamowania się tylko w obrębie swojego stoiska lub w inny 

sposób przewidziany programem Targów i uzgodniony z Organizatorem. 

13. Szczególne formy zagospodarowania powierzchni stoiska należy uzgodnić                                   

z Organizatorem w formie e-mailowej. 

14.    Każdy Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku w godzinach trwania 

Targów tj. od 10:00 do 15:00. Każdy Wystawca zobligowany jest do przybycia godzinę 

przed rozpoczęciem Targów, w celu przygotowania stoiska wystawienniczego tj. 09:00                    

lub w terminie uzgodnionym z Organizatorem. 

15.   Stoisko nie może być zlikwidowane przed zakończeniem Targów. W przypadkach 

losowych Wystawca zobowiązany jest uzyskać od Organizatora indywidualną zgodę                   

na likwidację stoiska w terminie wcześniejszym niż zakończenie Targów. 

16.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Wystawców                  

i osoby trzecie, w tym w mieniu osób znajdujących się na Targach, a także za 

pozostawione mienie, także po zakończeniu Targów. 

17. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatora                                   

o dostrzeżonych zagrożeniach, wypadkach lub powstałej szkodzie podczas wydarzenia. 

18.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, ubytek, uszkodzenie                              

lub zniszczenie elementów stoiska Wystawcy przed, podczas i po Targach, niezależnie                    

od okoliczności. 

19. W zakresie bezpieczeństwa i porządku Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania 

przepisów wewnętrznych Organizatora. 

 

§4 

Odwołanie uczestnictwa 

1. Wystawca może odwołać udział w Targach. Odwołanie udziału powinno być dostarczone 

do Organizatora na piśmie (pocztą elektroniczną na adres biuro.rozwoju@wsiiz.pl)                           

lub osobiście w terminie 7 dni przed rozpoczęciem Targów. W przypadku nie 

zastosowania się do powyższego terminu odwołania - opłata za uczestnictwo w Targach - 

nie podlega zwrotowi. 
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2. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu Targów lub ich odwołania                              

w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora. 

 

§5 

Postanowienia końcowe 

1. Informacji o Targach udziela indywidulanie Koordynator Targów pod numerem telefonu 

48 519 575 285  lub w drodze wiadomości elektronicznej skierowanej na adres 

biuro.rozwoju@wsiiz.pl  

 

§6  

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO, Wyższa Szkoła Inżynierii i 

Zdrowia w Warszawie informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia                      

z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18 , 02-366 Warszawa                       

nr NIP 5291678903. 

2. WSIiZ powołał Inspektora Ochrony danych mail: administratordanych@wsiiz.pl,                                  

tel. 48 22 562 35 00. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wymiany informacji i korespondencji 

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione                               

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane niezbędne są do: 

a) organizacji i przeprowadzenia Targów; 

b) naboru Wystawców; 

c) prowadzenia korespondencji z Wystawcami w sprawie Targów; 

d) informowaniu o Targach; 

e) publikacji podsumowania/relacji z przebiegu Targów (publikacja może obejmować 

zdjęcia, materiały wideo, dźwięk). 

6. Dane, w tym dane osobowe związane z realizacją Targów będą przechowywane przez 

okres trwania targów oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji 

związanej  z realizacją zadania publicznego, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami 

(dokumentacja niearchiwalna B10 – 10 lat liczone od 1 stycznia roku następującego po 

zakończeniu targów pracy). 

7. Wystawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia                             

i sprostowania oraz w zakresie wynikających z przepisów do usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

8. Wystawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego                           

do przetwarzania danych osobowych, jeśli uzna, że dane te są przetwarzane niezgodnie                           

z przepisami prawa. 
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9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,                       

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia 

zgody. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

12. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Wystawca może 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych lub pisemnie na adres siedziby 

Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. 

 

 

 

 

 


