
 

17. Regulamin wynajmu sal wykładowych (wyciąg z „Regulaminu wystawy CEDE 2015”) 

17.1. Oferta wynajmu sal wykładowych jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych wystawców CEDE 2015. 

17.2. Z sali wykładowej może korzystać wyłącznie wystawca który złożył zamówienie oraz uiścił opłatę za wynajem. 
Niedozwolone jest odstępowanie sal/sali podmiotom/osobom trzecim. 

17.3. Zamówienie wynajmu sali należy złożyć na formularzu S – dostępnym w wersji on-line na stronie www.cede.pl 
(zakładka: Wystawca) 

17.4. Wynajmujący salę ponosi następujące koszty:  

A. Opłaty obligatoryjne - za wynajem sali wg stawki godzinowej podanej w cenniku. Do czasu najmu dolicza się 30 minut 
przerwy technicznej (15 min. na przygotowanie przed wykładem + 15 min. na opuszczenie sali po wykładzie). Godziny 
pobrania i zdania klucza opiekunowi są każdorazowo potwierdzane przez wystawcę na protokole najmu. W przypadku 
przekroczenia czasu wykorzystania sali (potwierdzonego protokołem) Wystawca zostanie obciążony kosztami 
dodatkowego czasu najmu wg obowiązujących stawek. 

B. Opłata opcjonalna za Pakiet Reklamowy. Pakiet obejmuje umieszczenie informacji o szkoleniu na stronie internetowej 
www.cede.pl, we wszystkich materiałach informacyjnych wystawy, w aplikacji mobilnej, na tablicach informacyjnych w 
czasie trwania wystawy (zgodnie z poniższą tabelką). 

planowane druki zakres informacji 
termin 

nadesłania 
materiałów 

Strona www.cede.pl 
dane organizatora oraz logotyp, informacja o wykładowcy 
/wykładowcach, cv i zdjęcie wykładowcy, temat wykładu, opis 
szkolenia, , rodzaj szkolenia, ew koszt szkolenia  

 

Program 

STOMATOLOGIA KLINICZNA 
Konferencja PTS@CEDE2015 

i pozostałych szkoleń 

dane organizatora oraz logotyp, informacja o wykładowcy 
/wykładowcach, cv i zdjęcie wykładowcy, temat wykładu, opis 
szkolenia, rodzaj szkolenia, ew koszt szkolenia 

25.04.2015 

Aplikacja mobilna CEDE 
Imię i nazwisko wykładowcy, skrócony temat i skrócony opis 
szkolenia (opis w formie ciągłej bez akapitów, tabulatorów, 
podpunktów) miejsce i godziny szkolenia 

18.05.2015 

Zaplanuj swój pobyt na CEDE 
temat szkolenia, nazwa organizatora, miejsce i godziny 

szkolenia 
31.07.2015 

Info-kioski 
temat szkolenia, imię i nazwisko wykładowcy, nazwa 
organizator, nr stoiska organizatora, miejsce i czas szkolenia 5.08.2015 

Katalog CEDE – wersja 
drukowana 

temat szkolenia, nazwa organizatora, nr stoiska organizatora 
szkolenia, miejsce i czas szkolenia 20.07.2015 

 

Nadesłanie informacji po terminie podanym w tabeli powyżej uniemożliwi umieszczenie informacji o szkoleniu 
w danej publikacji 

Opłata za Pakiet wynosi 300 zł + 23% VAT za każde zgłoszone szkolenie. 

Informacja o szkoleniu zostanie zamieszczona na podstawie danych dostarczonych w formularzu zgłoszeniowym Sz 
dostępnym wyłącznie w wersji on-line na stronie www.cede.pl (zakładka: Wystawca) 

Organizator szkolenia zobowiązany jest do przekazania we własnym zakresie wszystkim uczestnikom szkolenia 
następujących informacji: 

 - zasady wejścia na wystawę CEDE, 

 - miejsce - pawilon, nr sali, 

 - termin - data, godzina, czas trwania szkolenia, 

 - forma rejestracji uczestników na miejscu - jeśli wymagana. 

Każdy organizator szkolenia otrzyma (do zamieszczenia na własnej stronie www) bezpłatny baner zawierający 
bezpośredni link do zamówienia on-line bezpłatnej karty wstępu na wystawę. Jakiekolwiek zaproszenie na 
wykłady/szkolenia wydawane przez Organizatora szkolenia nie są dokumentem wstępu na wystawę CEDE 2015. 

 


