
  

Targi: WOODWORK EXPO 2023  

1. Strona internetowa wydarzenia: www.woodworkexpo.pl  

2. Termin Rozpoczęcia Targów: 24.05.2023 r., godz.: 09:30  

3. Termin Zakończenia Targów: 26.05.2023 r., godz.: 15:00.  

4. Termin potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa: 7 dni.  

5. Termin odmowy potwierdzenia zgłoszenia: 7 dni.  

6. Dni Montażowe: 23.05.2023 r., godz.: 09:00-20:00.  

7. Termin Demontażu: 26.05.2023 r., godz.: 15:00-22:00.  

8. Termin płatności na wniesienie opłat zgodnie z punktem 3.3: 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.  

9. Termin płatności na wniesienie opłat zgodnie z punktem 3.4:   

a. rata 1. w wysokości 45 % należności brutto wynikającej z zamówienia w Panelu Wystawcy, wpłacana jako 

zaliczka 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia;  

b. rata 2.: pozostała część całkowitej należności brutto wynikającej z zamówienia w Panelu Wystawcy, 

wpłacana do dnia 17.05.2023 przed Objęciem stoiska targowego.  

11. Termin rezygnacji z udziału w targach, o którym mowa w pkt 4.1 i 4.2 Regulaminu: 25.03.2023 r., 60 dni 

przed targami.  

12. Adres e-mail do złożenia rezygnacji na mocy pkt 4.3: woodworkexpo@targi.krakow.pl  

13. Termin zgłaszania zmian w wyposażeniu i mediach: 24.04.2023 r. – 30 dni przed targami.  

14. Lista regulaminów do przekazania firmom wykonującym stoisko zgodnie z pkt.5.5: Instrukcja 

bezpieczeństwa pożarowego, Przepisy techniczne, przeciwpożarowe i BHP, Regulamin korzystania z 

obiektów EXPO Kraków oraz Regulamin korzystania z płatnych miejsc parkingowych.  

15. Lista regulaminów obowiązujących Współwystawców: Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, Przepisy 

techniczne, przeciwpożarowe i BHP, Regulamin korzystania z obiektów EXPO Kraków oraz Regulamin 

korzystania z płatnych miejsc parkingowych.  

16. Termin zgłoszenia potrzeby wykorzystania dźwigów, podnośników itp. wynikający z pkt 8.4: 14 dni od 

potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa.  

17. Termin na dostarczenie wpisu do katalogu w Panelu Wystawcy: 24.04.2023 r. – 30 dni przed targami.  

18. Termin zgłoszenia gości i prelegentów zgodnie z pkt 9.13: 24.04.2023 r. – 30 dni przed targami.  

19. Wysokość opłaty za każdą rozpoczętą roboczogodzinę przedłużenia dnia montażowego: 750 zł netto 

(słownie siedemset pięćdziesiąt złotych netto) + podatek VAT w obowiązującej stawce.  

  

  



20. Wysokość opłaty za każdą rozpoczętą roboczogodzinę przedłużenia dnia demontażowego: 750 zł netto 

(słownie siedemset pięćdziesiąt złotych netto) + podatek VAT w obowiązującej stawce.  

21. Oficjalny spedytor Targów: TRANSMEBLE INTERNATIONAL Sp. z o.o.  

22. Inne postanowienia: pozostałe dokumenty obowiązujące Wystawców i firmy montażowe – Informator 

Wystawcy, Informacja dla firm montażowych.  

Targi w Krakowie Sp. z o.o., EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków, tel. +48 12 644 59 32, biuro@targi.krakow.pl  


