
 
 

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH 

W REGIONALNYCH TARGACH PRACY W KOŃSKICH 

W DNIU 27.09.2019 R.  

 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

- Organizatorze – oznacza to Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,  

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich, Starostę powiatu koneckiego.  

  - Targach – oznacza to Regionalne Targi Pracy w Końskich w dniu 27.09.2019 r.  

  - Wystawcy – oznacza to każdego uczestnika który zgłosił udział w Targach 

2. Przepisy regulaminu obejmują postępowanie związane z uczestnictwem  

w Targach oraz organizacją i przebiegiem wydarzenia.  

 

II. Sprawy organizacyjne 

1. Targi odbędą się w dniu 27 września 2019 roku w godz. od 1000 do 1200  

w Hali Sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich  

ul. Stanisława Staszica 5, 26-200 Końskie.  

2. Organizatorami Targów są: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Powiatowy 

  Urząd Pracy w Końskich, Starosta powiatu koneckiego.  

3. Wystawcami na Targach są: pracodawcy, instytucje rynku pracy, instytucje 

zajmujące się problematyką przedsiębiorczości, oświatą i edukacją oraz 

organizacje wspierające osoby bezrobotne i poszukujące pracy.  

4. Wystawcy obowiązani są przestrzegać warunków Regulaminu.  

 

 

 

 



III. Zgłoszenie udziału 

1. Warunkiem udziału w Targach jest wypełnienie przez Wystawcę Deklaracji 

uczestnictwa.  

2. Deklarację można przesłać na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich,  

ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie, przesłać drogą elektroniczną na  

e-mail: kiko@praca.gov.pl , lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu  

w pok. nr 24 (I piętro).  

3. Termin składania deklaracji upływa 20 września 2019 r.  

4. Liczba stoisk jest ograniczona, dlatego o przyjęciu zgłoszenia decyduje data 

wpływu oraz liczba oferowanych miejsc pracy (Organizator zastrzega sobie 

prawo wyboru uczestników Targów).  

5. Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ma prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia 

bądź niezakwalifikowania Wystawcy do udziału w Targach bez podania 

przyczyny.  

6. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przekazana do dnia 23 września 2019 r.  

 

IV. Organizacja Targów 

1. Organizatorzy zapewniają każdemu z Wystawców stoisko wystawiennicze.  

2. Stoisko przydziela Organizator.  

3. Uczestnictwo w Targach jest całkowicie bezpłatne.  

4. Wszelkie działania Wystawcy podczas trwania Targów nie mogą zakłócać pracy 

innych uczestników wydarzenia.  

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczonych  

i rozpowszechnionych w trakcie Targów materiałów.  

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 

osoby zwiedzające.  
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