REGULAMIN DOFINANSOWANIA PRZYJAZDU ZORGANIZOWANYCH GRUP PROFESJONALNYCH
ZWIEDZAJĄCYCH NA TARGI DREMA/FURNICA/ SOFAB 2018

§1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin ustala zasady dofinansowania przyjazdu zorganizowanych grup Profesjonalnych Zwiedzających na
targi DREMA/ FURNICA/ SOFAB 2018 (11-14.09.2018), wydarzenie organizowane przez Międzynarodowe Targi
Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań, wpisane do Rejestru
Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000202703, z kapitałem zakładowym
42.310.200,00 PLN oraz rejestru czynnych podatników VAT - NIP 7770000488, zwane dalej MTP.
2. Regulamin jest dostępny w siedzibie MTP.

§2
Zasady wstępu i wjazdu
1. Szczegółowe zasady dofinansowania kosztów transportu na targi DREMA/ FURNICA/ SOFAB 2018 są ustalane
przez MTP i będą dostępne na stronach internetowych www.furnica.pl i www.sofab.pl oraz w siedzibie
Organizatora.
2. Szczegółowe zasady dofinansowania obejmują m.in. informacje o: rodzaju transportu, kwocie
dofinansowania, ilości osób objętych dofinansowaniem, terminach i godzinach otwarcia targów, dokumentach
wstępu, dokumentach wjazdu, godzinach otwarcia kas biletowych, parkingu, fakturach, zasadach rejestracji
Profesjonalnych Zwiedzających.
3. Wstęp i wjazd na miejsce wydarzenia jest możliwy tylko na podstawie dokumentu wstępu i podlega kontroli
(czytniki kodów kreskowych, bramki wejściowe, kołowrotki, monitoring) oraz wcześniejszego zgłoszenia
uczestnictwa.
4. Wstęp na targi DREMA/ FURNICA/ SOFAB 2018 odbywa się na podstawie zaproszeń otrzymanych drogą
mailową i aktywowanych na stronie www.mtp24.pl przez uczestników grupy przed przyjazdem na wydarzenie.
5. Wjazd i parkowanie autobusów/busów objętych programem dofinansowania przyjazdu jest wolne od opłat
i jest możliwe tylko na podstawie wydrukowanej karty wjazdu przesłanej drogą elektroniczną do Organizatora
grupy, na email podany w zgłoszeniu. Parkingiem docelowym dla autobusów/ busów jest GREEN PARKING przy
ulicy Matejki 63 w Poznaniu.

§3
Ogólne zasady dotyczące dofinansowania
1. Z dofinansowania przyjazdów grupowych skorzystać mogą Profesjonalni Zwiedzający czyli osoby związane
z branżą meblarską, w szczególności: przedstawiciele zakładów stolarskich, przedstawiciele firm wykonawczych
działających w branży meblowej, przedstawiciele producentów mebli, stolarze, projektanci mebli,
przedstawiciele studio kuchennych, wykonawcy mebli na zamówienie, właściciele i pracownicy hurtowni
akcesoriów i komponentów do produkcji mebli.
2. Organizatorem grupy może być każda firma uprawniona do wystawiania faktury VAT związana z branżą
meblową w tym zakłady stolarskie, firm wykonawcze działające w branży meblowej, producenci i projektanci
mebli, studia kuchenne, wykonawcy mebli na zamówienie, hurtownie akcesoriów i komponentów do produkcji
mebli lub innych podmiot związany z branżą meblową w sposób pozwalający na weryfikację przez
wyznaczonego pracownika MTP potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia grupy. Organizator grupy może również

skorzystać z usług firmy transportowej, wówczas to firma transportowa wystawia fakturę za przejazd grupy do
Poznania na targi.
3. Dofinansowanie przyjazdu wynosić będzie 1,20 zł netto + VAT za kilometr trasy przejazdu do Poznania.
Dofinansowanie dotyczy jedynie kosztów paliwa. MTP nie zwraca żadnych dodatkowych kosztów (na przykład
opłat za autostrady).
4. Grupa zorganizowana musi liczyć min. 8 osób (z kierowcą).
5. Zgłoszone grupy zorganizowane otrzymają od MTP dokumenty uprawniające do wstępu na targi (zaproszenia
do aktywacji na www.mtp24.pl).
6. Grupa musi zostać zgłoszona najpóźniej do 31 lipca 2018 roku, przy użyciu formularza zgłoszeniowego, który
należy pobrać ze strony www.furnica.pl lub www.sofab.pl.
7. Liczba grup, które otrzymają dofinansowanie jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. Wzór formularza
stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
8. W momencie zgłoszenia niezbędne jest podanie: miejsca wyjazdu, ilości osób oraz ilości kilometrów
dzielących miejscowość od Poznania. Odległości należy sprawdzić na stronie internetowej: www.odleglosci.info.
9. Miejsce wyjazdu grupy powinna stanowić miejscowość, w której znajduje się siedziba lub główne miejsce
prowadzenia działalności Organizatora grupy.
10. Oferta nie dotyczy grup szkolnych ani zorganizowanych grup prywatnych.
11. Dofinansowanie przyjazdu na targi DREMA/ FURNICA/ SOFAB 2018 przewidziane jest tylko dla grup
zorganizowanych z Polski.

§4
Rejestracja Grupy
1. Rejestracja grupy ubiegającej się o dofinansowanie, jest warunkiem do skorzystania z dofinansowania
przyjazdu. Rejestracja następuję drogą elektroniczną na adres karolina.sitarz@mtp.pl na podstawie poprawnie
wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony www.furnica.pl lub
www.sofab.pl.
2. Formularz zgłoszeniowy musi zawierać następujące dane:
a) dane Organizatora (nazwa, adres, NIP)
b) imię i nazwisko reprezentanta Organizatora grupy
c) telefon kontaktowy do reprezentanta Organizatora grupy
d) miejsce wyjazdu (miejscowość, w której znajduje się siedziba firmy organizującej wyjazd)
e) planowaną datę wyjazdu
f) nr rejestracyjny, markę i typ pojazdu (autobus/ bus)
g) ilości kilometrów dzielących miejscowość wyjazdu od Poznania (odległości będą weryfikowane na
stronie www.odleglosci.info. Do zwrotu kosztów będzie brana pod uwagę najmniejsza liczba km na
danej trasie)
h) ilość osób wraz z listą imion i nazwisk uczestników.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia i jego weryfikacji przez MTP, wysłane zostaną na podany w zgłoszeniu adres email
następujące materiały:
a) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z podaniem zweryfikowanej liczby kilometrów i kwoty
dofinansowania;
b) zaproszenia na targi DREMA/ FURNICA/ SOFAB 2018 w ilości odpowiadającej liczbie uczestników
grupy zgłoszonej na formularzu, o którym mowa w punkcie 2.; Zaproszenia będą wymagały
wcześniejszej aktywacji, której należy dokonać na stronie www.mtp24.pl po uprzedniej bezpłatnej
rejestracji. Bez ważnego (aktywowanego) zaproszenia uczestnik grupy nie będzie mógł wejść na teren
targów. Jeżeli zaproszenia wszystkich uczestników grupy nie zostaną wcześniej aktywowane na stronie
internetowej www.mtp24.pl dofinansowanie nie zostanie przyznane;
c) kartę wjazdową – karta parkingowa będzie wystawiona na konkretny zdeklarowany w zgłoszeniu nr
rejestracyjny.

§5
Faktury
1. Faktura uprawniająca do otrzymania dofinansowania powinna być wystawiona na:
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
NIP: 777-00-00-488
Tytuł: Organizacja przyjazdu grupy na targi DREMA/ FURNICA/ SOFAB 2018
2. Kwota na fakturze musi być zgodna z kwotą dofinansowania wskazaną na potwierdzeniu mailowym
wysłanym przez MTP.
3. Faktury będą przyjmowane w trakcie trwania targów DREMA/ FURNICA/ SOFAB 2018 w terminie 11-14
września 2018 roku, godz. 9.00-17.00, w Biurze Obsługi Targów w pawilonie nr 3.
4. Faktury, które z uzasadnionych przyczyn nie zostaną dostarczone podczas trwania targów lub zostaną
odrzucone z powodu nieprawidłowego wystawienia faktury, będzie można dosłać do 30 września 2018 roku na
adres:
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
ul. Głogowska 14, 60 -734 Poznań
Pani Karolina Sitarz
z dopiskiem DREMA/ FURNICA/ SOFAB 2018 – DOFINANSOWANIE PRZYJAZDU
5. Faktury wystawione zgodnie ww. wytycznymi zostaną zrealizowane w terminie 30 dni od dnia otrzymania
prawidłowo wypełnionego dokumentu przez MTP.

§6
Przepisy porządkowe
Uczestników przyjazdu zorganizowanych grup profesjonalnych zwiedzających na targi DREMA/ FURNICA/
SOFAB 2018 obowiązuje regulamin dostępny na:
www.mtp.pl/all/pl/serwis/serwis_dla_zwiedzajacych/regulamin_dla_zwiedzajacych/

