
Regulaminem wystawców Konwentu Fantastyki KoKon 2019

1. Zgłoszenie stoiska jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu wystawców Konwentu 
Fantastyki KoKon 2019 oraz Regulaminu ogólnego Konwentu Fantastyki KoKon 2019.

2. Zgłoszeń dokonywać można jedynie mailowo na adres: wystawcy-kokon@mdkkonin.pl 
w  dniach 27.01.2019 – 10.03.2019. 

3. Miejsce pod stoisko przydzielane jest zgodnie z kolejnością nadsyłanych zgłoszeń oraz 
udzielania odpowiedzi na maile. Stoiska sponsorów mają pierwszeństwo poza kolejką. Jeżeli 
sponsor zgłosi się w trakcie przydzielania miejsc, wybiera z puli miejsc które zostały.

4. Nie ma możliwości zmiany miejsca (chyba, że organizator wyrazi na to zgodę). 
Organizator nie odpowiada za ewentualne zmiany w rozkładzie ławek.

5. Jeżeli miejsce na to pozwala, istnieje możliwość dokupienia dodatkowych ławek podczas 
konwentu.

6. Zabronione jest rozbudowywanie stoiska na własną rękę o dodatkowe półki, stojaki, 
wieszaki, kosze czy inne formy nie uzgodnione z organizatorem oraz nieopłacone.

7. Jeżeli miejsce na to pozwala, możliwe jest rozbudowanie stoiska podczas konwentu o 
dodatkowe stojaki, regały czy nadstawki – jedynie za wcześniejszym uzgodnieniu z 
organizatorem, otrzymaniem zgody oraz opłaceniem każdej dodatkowej powierzchni.

8. Osoby wyznaczone przez organizatora podczas trwania konwentu będą sprawdzać czy 
wystawcy nie łamią regulaminu wystawców – w szczególności punktu 6.

9. Dane wystawców można uzupełnić i zmienić do dnia 03.03.2019r. Po tym terminie nie ma 
takiej możliwości. Jeżeli obsługa nie zgłosi danych osobowych wystawców, będą oni musieli 
zapłacić pełną wartość wejściówki dwudniowej 35zł.

10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wysyłkę towaru kurierem oraz nie 
pośredniczy i nie zapewnia jego odbioru.

11. O przyjęciu rezerwacji decyduje organizator. Potwierdzenie otrzymania rezerwacji 
wysyłane jest w ciągu siedmiu dni. W razie braku odpowiedzi z naszej strony po upłynięciu 
tego terminu prosimy o kontakt mailowy – wystawcy-kokon@mdkkonin.pl.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia stoiska bez podawania 
powodu.

13. Wystawcy mogą rozpocząć rozkładanie stoiska od godziny 20:00 w piątek (22.03.2019) 
po dokonaniu wcześniejszej akredytacji.
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14. Dla wystawców dostępna będzie odrębna kasa akredytacyjna – prosimy nie stać w kolejce
do zwykłych kas. Kasy będą oznakowane, jeżeli nie masz pewności która to kasa – zapytaj 
proszę motyla.

15. Stoiska znajdują się na otwartej przestrzeni dostępnej dla uczestników od momentu 
rozpoczęcia konwentu do zakończenia. Od wystawcy zależne są godziny otwarcia oraz pracy 
stoiska.

16. Opłata za stoisko (barter) pobierana będzie przez audytora lub koordynatora w sobotę. 
Proszę pamiętać o przygotowaniu należności.

17. Należność (przeznaczona na przygotowanie przestrzeni) za jedną ławkę szkolną wynosi 
60zł w barterze, wymiar ławki to około 130x50cm.

18. Należność za każdą dodatkową nadstawkę nad ławką (półka, regał itp) powyżej 1m od 
blatu wynosi 30zł w barterze za każdą powierzchnię do 130x50cm. Jeżeli powierzchnia jest 
większa, liczona jest wielokrotność.

19. Należność za każdy dodatkowy stojak, wieszak, regał itp. stojący obok ławki o (łącznych)
wymiarach do 130x50 i 120 cm wysokości wynosi 50zł w barterze, liczone w wielokrotności 
zajętej przestrzeni (czyli jeden wieszak/regał itp. zajmujący powierzchnię do 130x50cm = 
50zł w barterze. Dwa stojaki itp. zajmujące łącznie np. 200x50cm = 100zł).

20. Wieszanie bannerów reklamowych czy roll upów wystawcy obok stoiska nie jest płatne. 
Aby dystrybuować na terenie konwentu (poza stoiskiem) inne materiały jak np. ulotki czy 
plakaty należy być sponsorem lub współpracą programową. W innym wypadku materiały te 
będą usuwane z terenu konwentu.

21. Nie ma możliwości uregulowania należności w ramach prowadzenia atrakcji.

22. Po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem, należność za stoisko można uregulować 
w sprzęcie dostarczanym na konwent lub usługach zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.

23. Ilość przysługujących darmowych wejściówek dla wystawców zależna jest od ilości 
zarezerwowanych ławek: 1-4 ławek = 2 wejściówki. 5 i więcej ławek = 3 wejściówki.

24. Możliwy jest zakup wejściówki dla wystawcy ponad przysługujący limit. Wejściówka 
taka kosztuje 35zł i nie podlega żadnym zniżkom.

25. Wystawcy zobowiązani są do złożenia stoiska do godziny 15:00 w niedzielę 24 marca 
2019r.



26. Łamanie i nieprzestrzeganie regulaminu (w szczególności punktu 6) wiąże się z 
usunięciem z terenu konwentu bez zwrotu poniesionych kosztów – w tym opłaty za stoisko 
oraz braku możliwości ponownego wystawienia się na konwencie (w szczególnych 
przypadkach również podczas kolejnych edycji konwentu).

27. Zabrania się podnajmowania, wypożyczania, użyczania, udostępniania czy innej formy 
udostępniania miejsca na ekspozycję towaru, sprzedaż czy inne formy reklamy lub sprzedaży 
firmom i stoiskom, które nie zostały zaakceptowane przez organizatora lub zostały odrzucone.
Przestrzeń przeznaczona jest jedynie dla firmy, działalności czy osoby z którą organizator 
podjął współpracę. Czyli stoisko firmy AGRAFKA nie może użyczać swojego miejsca firmie 
YEŻYK. Stoiska łamiące ten zapis będą usuwane z terenu konwentu bez zwrotu poniesionych
kosztów oraz możliwości ponownego uczestnictwa w konwencie.

28. W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Koordynator, Audytor lub Organizator .

W razie jakichkolwiek pyta (głównie dotyczących wymiarów stoiska) proszę pisać pod 
wystawcy-kokon@mdkkonin.pl. 
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