WARUNKI UCZESTNICTWA W STREFIE GASTRONOMICZNEJ - Food Court
TARGOWISKA MIEJSKIEGO - JARMARKU ŚW. DOMINIKA 2020
I.
MTG jest organizatorem targowiska miejskiego - Jarmarku św. Dominika 2020, który odbędzie się
w dniach 25 lipca–16 sierpnia 2020 roku w Gdańsku, zwanego dalej: „Jarmarkiem”.
1. Dystrybutor tj. uczestnik Jarmarku działający w strefie Food Court zamierza podczas
Jarmarku sprzedawać gotowe produkty spożywcze z możliwością ich konsumpcji na miejscu
podane jako asortyment w Zgłoszeniu uczestnictwa (zwane dalej: „Produktami”),
2. MTG zobowiązuje się udostępnić Dystrybutorowi powierzchnię będącą częścią strefy
gastronomicznej obejmującą stoiska o powierzchni podanej w Zgłoszeniu Uczestnictwa
w celu sprzedaży Produktów na Jarmarku. Mapa Jarmarku z zaznaczeniem strefy
gastronomicznej oraz stoisk stanowi załącznik do Potwierdzenia Zgłoszenia Uczestnictwa.
3. Dystrybutor oświadcza, iż dysponuje ważnymi odpowiednimi uprawnieniami w zakresie
prowadzenia działalności gastronomicznej oraz sprzedaży napojów alkoholowych – jeśli takie
zamierza sprzedawać. MTG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i krzywdy
powstałe wskutek braku wymienionych uprawnień po stronie Dystrybutora.
4. Dystrybutor oświadcza, że wykonanie przez niego obowiązków wynikających ze Zgłoszenia
Uczestnictwa oraz niniejszych Warunków (dalej Umowa), nie będzie zagrażało ani naruszało
praw osób trzecich, w szczególności nie będzie naruszało ich majątkowych ani osobistych
praw autorskich, praw patentowych, dóbr osobistych oraz prawa do wizerunku.
5. W zakresie swoich obowiązków określonych w Zgłoszeniu Uczestnictwa oraz niniejszych
Warunków, Dystrybutor ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko za ewentualne roszczenia
osób trzecich występujących przeciwko MTG, w szczególności za krzywdy i szkody
wyrządzone osobom trzecim w związku z naruszeniem przysługujących im majątkowych lub
osobistych praw autorskich, praw patentowych, dóbr osobistych lub prawa do wizerunku,
i zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez MTG powstałych z tego
tytułu. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń dotyczących
w szczególności naruszenia praw autorskich, praw patentowych, dóbr osobistych lub praw do
wizerunku w związku z wykonywaniem Umowy, Dystrybutor zaspokoi wszelkie roszczenia
majątkowe tych osób, w szczególności wynikające z ewentualnej ugody lub wyroku sądowego
na rzecz tych osób. Dystrybutor zobowiązuje się również do zwrotu kosztów (w tym kosztów
obsługi prawnej) poniesionych przez MTG w związku z prowadzeniem postępowania
sądowego z wymienionych przyczyn. Powyższe postanowienia nie wyłączają ani nie
ograniczają odpowiedzialności Dystrybutora ani jakichkolwiek innych podmiotów wynikającej z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Dystrybutor oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu Międzynarodowych Targów
Gdańskich SA dla Uczestników Jarmarku św. Dominika, Regulaminem Porządkowym
i Regulaminem Korzystania z Infrastruktury MTG stanowiących integralną część Zgłoszenia
uczestnictwa i akceptuje jego postanowienia. Dla uniknięcia wątpliwości, w sytuacji
nieuregulowania danej kwestii w niniejszych Warunkach, zastosowanie znajdują
postanowienia pozostałych Regulaminów obowiązujących Dystrybutora, a także Zgłoszenia
Uczestnictwa oraz Potwierdzenie jego przyjęcia.
II.
1. Dystrybutor zobowiązuje się sprzedawać Produkty wyłącznie w opakowaniach
biodegradowalnych (takich jak kubki, talerze, miski, opakowania na wynos) wskazanych lub
udostępnionych do zakupu za pośrednictwem MTG.
2. Cena, za jaką Dystrybutor będzie mógł sprzedawać Produkty zostanie przedstawiona przez
Dystrybutora do akceptacji MTG w ciągu 14 dni od otrzymania Potwierdzenia Zgłoszenia
Uczestnictwa.
3. MTG zapewnia Dystrybutorowi dostęp do prądu oraz do instalacji 3-fazowej (tzw. „siły”)
zgodnie z zamówieniem w Zgłoszeniu Uczestnictwa.
4. Dystrybutor zobowiązuje się sprzedawać Produkty podczas trwania Jarmarku zgodnie
z godzinami podanymi w Regulaminie Porządkowym.
III.
1. W zamian za należyte wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, Dystrybutor
zapłaci MTG wynagrodzenie w kwocie obejmującej:
a) 10% (dziesięć procent) przychodu netto uzyskanego przez Dystrybutora z tytułu
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6.

sprzedaży Produktów w ramach Jarmarku – powiększone o należny podatek od towarów i
usług według obowiązujących stawek, (dopisane do Zgłoszenia Uczestnictwa po
Jarmarku); 10% (dziesięć procent) przychodu netto uzyskanego przez Dystrybutora
będzie rozliczane po każdym okresie trwania Jarmarku św. Dominika według następujących
założeń: okres I 25.07.-31.07.2020 r.; okres II 1.08.-7.08.2020 r., okres III 8.08.-16.08.2020r.
zgodnie z pkt. III 3 i 4.
b) 100% brutto opłaty eksploatacyjnej i opłaty za świadczone przez MTG dodatkowe usługi,
które określone zostały w Formularzu Zgłoszenia Uczestnictwa (wartość Umowy) w ciągu 7
dni po otrzymaniu Potwierdzenia Zgłoszenia Uczestnictwa przez MTG;
c) opłata za zużycie prądu w oparciu o wskazania liczników i fakturę od dostawcy energii
elektrycznej na podstawie faktury wystawionej przez MTG w ustawowo obowiązującym
terminie
W terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania Potwierdzenia Zgłoszenia Uczestnictwa
Dystrybutor zobowiązany jest do zapłaty 100% wartości Zgłoszenia Uczestnictwa
powiększonego o należny podatek VAT. Płatność wymienionej części wynagrodzenia nastąpi
przelewem na rachunek bankowy MTG o numerze 70 1440 1345 0000 0000 0193 1498. Za
dzień płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku MTG.
W terminie 3 (trzech) dni od dnia zakończenia każdego okresu trwania Jarmarku Dystrybutor
doręczy MTG pisemne oświadczenia wraz z kopiami dobowych raportów fiskalnych z każdej
używanej kasy fiskalnej obejmującej każdy zakończony okres trwania Jarmarku. Każda z kas
fiskalnych używanych przez Dystrybutora podczas trwania Jarmarku wymaga przed
rozpoczęciem sprzedaży Produktów pisemnego zgłoszenia do MTG, ze wskazaniem numeru
identyfikującego urządzenia. W przypadku uszkodzenia kasy fiskalnej lub rozpoczęcia
ewidencji na nowej, Dystrybutor dołączy do składanego oświadczenia z kopiami raportów za
dany okres oświadczenie o zaprzestaniu ewidencji na danej kasie fiskalnej i rozpoczęciu na
nowej. Jako tydzień należy rozumieć okres 7 (siedmiu) dni rozpoczynający się w sobotę,
a kończący się w piątek.
Na podstawie dokumentów opisanych w pkt. III.3, III.4 MTG obliczy należne części
wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. III 1 a) płatnego po każdy zakończeniu okresu trwania
Jarmarku oraz wystawi fakturę VAT w ustawowo obowiązującym terminie od dnia otrzymania
dokumentów stanowiących podstawę jego wyliczenia. Płatność wymienionej części
wynagrodzenia nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Dystrybutora
prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy MTG o numerze
wskazanym w fakturze. Za dzień płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku MTG. MTG
zastrzega sobie prawo dokonywania potrącenia wynagrodzenia o którym mowa w pkt. III 1 a)
z kaucji.
W przypadku, gdy Dystrybutor nie doręczy MTG dokumentów wymienionych w pkt. III.3,
w terminach tam wskazanych, część wynagrodzenia określona w pkt. III.1a) zostanie
obliczona przez MTG w oparciu o przychody oszacowane na podstawie najwyższego
dziennego obrotu uzyskanego i oświadczonego w poprzednio doręczonych oświadczeniach
wymienionych w pkt. III.3. W terminie 7 (siedmiu) dni od bezskutecznego upływu terminu
określonego w ust.3. MTG doręczy Dystrybutorowi prawidłowo wystawioną fakturę VAT
obejmującą wymienioną część wynagrodzenia. Płatność wymienionej części wynagrodzenia
nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Dystrybutora prawidłowo
wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy MTG o numerze wskazanym
w fakturze. Za dzień płatności przyjmuje dzień uznania rachunku MTG.
W przypadku, gdy Dystrybutor nie doręczy MTG dokumentów wymienionych w ust. 3.
w terminach tam wskazanych, MTG uprawnione jest do naliczenia kary umownej w wysokości
10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych za każde niedostarczone oświadczenie wraz z
kopiami dobowych raportów fiskalnych.

IV.
1. W przypadku przekazania drugiej Stronie jakichkolwiek materiałów reklamowych lub
logotypów, Strona przekazująca na podstawie niniejszej Umowy upoważnia Stronę
otrzymującą do ich wykorzystania wyłącznie w sposób niezbędny do wykonania niniejszej
Umowy, w tym również w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych związanych
z Jarmarkiem.
2. Niniejsze upoważnienie uważa się za udzielone nieodpłatnie, od chwili przekazania
wymienionych materiałów lub logotypów do dnia, w którym nastąpiło zakończenie Jarmarku.
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3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mogą być interpretowane jako zbycie lub nabycie
jakichkolwiek praw do przekazanych materiałów.
V.
1. W przypadku niedotrzymania przez Dystrybutora terminów, o których mowa w pkt. III.3
niniejszych Warunków, Dystrybutor zapłaci MTG karę umowną w kwocie 100 (słownie: sto)
złotych za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku doręczenia MTG przez Dystrybutora dokumentów, o których mowa w pkt. III.3
niniejszej Umowy, niezgodnych ze stanem rzeczywistym, Dystrybutor zapłaci MTG karę
umowną w kwocie 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych.
3. W przypadku naruszenia przez Dystrybutora postanowień pkt II.1 i 2 niniejszych Warunków,
w szczególności poprzez sprzedawanie Produktów w innych opakowaniach, niż wymienione
w Zgłoszeniu Uczestnictwa lub sprzedaż Produktów za inną cenę, niż zadeklarowana przez
Dystrybutora i zaakceptowana przez MTG, Dystrybutor zapłaci MTG karę umowną w kwocie
5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych.
4. W przypadku naruszenia przez Dystrybutora pkt. II.4 MTG uprawnione jest do naliczenia kary
umownej w wysokości:
a. 300 (słownie: trzysta) złotych za każdy dzień niewywiązania się ze wskazanego
zobowiązania,
b. 100 (słownie: sto) złotych za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w rozpoczęciu
sprzedaży Produktów,
c. 100 (słownie: sto) złotych za każdą skróconą godzinę sprzedaży Produktów.
5. MTG przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych oraz w przypadku, gdy szkoda wyniknie z innych tytułów.
6. W razie rażącego i uporczywego naruszania przez Dystrybutora postanowień pkt II.1 lub II.2
niniejszych Warunków, MTG przysługuje prawo natychmiastowego wypowiedzenia Umowy.
Postanowienia pkt.2.5. Regulaminu Międzynarodowych Targów Gdańskich SA dla
Uczestników Jarmarku św. Dominika stosuje się odpowiednio. Postanowienia niniejszego
ustępu nie naruszają postanowień pkt. V.1-4.
VI.
Dystrybutor zobowiązany jest do wyłącznej sprzedaży produktów określonych przez
Sponsorów Jarmarku św. Dominika oraz do nieeksponowania i niepromowania znaków
towarowych lub towarów innych producentów.
Lista sponsorów zawarta będzie w Potwierdzeniu Zgłoszenia Uczestnictwa.
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Oświadczenie …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
/imię i nazwisko, nazwa Firmy/

dotyczące przychodów uzyskanych przez Dystrybutora
nr kasy fiskalnej ………………………………………………………....
w dniach ……………………………………………………………………..
Lp.

Data

Nr raportu dobowego
fiskalnego

Wartość sprzedaży
netto

Wartość VAT

Wartość sprzedaży
brutto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PODSUMOWANIE:

…………………………………….
/podpis składającego oświadczenie/

Data złożenia Oświadczenia ………………………
……………………………………………………
/podpis odbierającego oświadczenie/
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Oświadczenie
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
/imię i nazwisko, nazwa Firmy/

dotyczące zgłoszenia kas fiskalnych używanych przez Dystrybutora
ilość kas fiskalnych ……………………………………………………
w dniach ………………………………………………………………..
Lp.

Nr kasy fiskalnej

1.
2.
3.
4.

…………………………………….
/podpis składającego oświadczenie/

Data złożenia Oświadczenia ………………………
……………………………………………………
/podpis odbierającego oświadczenie/
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