
REGULAMIN DOFINANSOWANIA PRZYJAZDU ZWIEDZAJĄCYCH 
NA TARGI BUDMA 2020 

 
1. Regulamin ustala zasady dofinansowania przyjazdu zorganizowanych grup profesjonalnych 
zwiedzających na targi Budma 2020 organizowane na terenach Międzynarodowych Targów 
Poznańskich sp. z o.o. w Poznaniu. Dofinansowanie obejmuje koszty transportu pojazdami typu 
autokar lub bus z miejscowości organizatora grupy do Poznania (w jedna stronę). 
 
2. Z dofinansowania przyjazdów grupowych na targi BUDMA 2020 mogą skorzystać profesjonaliści 
związani z branżą budowlaną, w szczególności architekci, firmy wykonawcze, rzemieślnicy, 
inżynierowie budownictwa, kierownicy budów, firmy handlowe i usługowe, pod warunkiem 
dostarczenia faktury potwierdzającej zobowiązanie do zapłaty lub dokonanie zapłaty za transport, 
o którym mowa w punkcie 1. Faktura powinna być wystawiona przez podmiot będący czynnym 
podatnikiem VAT. Bez faktury MTP nie udzielą dofinansowania. 
 
3. Oferta nie dotyczy grup szkolnych ani zorganizowanych grup prywatnych.  
 
4. Grupa zorganizowana powinna liczyć minimum 8 zwiedzających osób. 
 
5. Dofinansowanie przyjazdu wynosić będzie 1,20 zł netto + VAT (8%) za kilometr trasy przejazdu do 
Poznania (w jedną stronę). 
 
6. Zgłoszone grupy zorganizowane otrzymają od MTP zaproszenia uprawniające do wstępu na teren 
MTP i zwiedzania targów BUDMA 2020 w dniu wskazanym w zgłoszeniu. 
 
7. Autokar/ bus grupy zorganizowanej zatrzymuje się w zatoczce przy ulicy Śniadeckich 25 w miejscu 
oznaczonym „Przystanek BUDMA 2020”. Kierowca autokaru wysadza grupę, organizator grupy 
przekazuje zaproszenia obsłudze MTP. Następnie autokar kierowany  jest na parking przy ul. Matejki 
63.  
 
8. Grupa powinna być zgłoszona drogą elektroniczną najpóźniej do 17 stycznia 2020 roku, przy 
użyciu formularza zgłoszeniowego dostępnego do pobrania na stronie www.budma.pl, w zakładce 
„Zwiedzający”. Ilość miejsc jest ograniczona. Informacja o zakończeniu przyjmowania zgłoszeń 
zostanie opublikowana w tym samym miejscu na stronie internetowej. 
 
9. W zgłoszeniu niezbędne jest podanie: 
- miejsca (miejscowości), z której nastąpi wyjazd zorganizowanej grupy, 
- ilości osób, które będą uczestnikami grupy zwiedzających, 
- nr rejestracyjny i typ pojazdu (autokar, bus), 
- ilości kilometrów dzielących miejscowość wyjazdu od Poznania. 
Odległości należy sprawdzić na stronie www.odleglosci.info i podać według informacji tam podanych. 
MTP będą weryfikowały informacje o ilości podanych kilometrów przy potwierdzaniu otrzymanych 
zgłoszeń. Miejsce wyjazdu grupy powinna stanowić miejscowość, w której znajduje się siedziba lub 
główne miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podmiotu organizującego wyjazd. 
 
10. Po otrzymaniu zgłoszenia i jego weryfikacji MTP wyślą drogą elektroniczną na podany 
w zgłoszeniu adres email następujące materiały: 

 potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z podaniem zweryfikowanej liczby kilometrów i kwoty 
dofinansowania; 

 zaproszenia na targi BUDMA 2020 w ilości odpowiadającej wskazanej liczbie uczestników na 
w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w punkcie 8.; zaproszenia będą wymagały 
wcześniejszej aktywacji w serwisie www.mtp24.pl i wypełnienia ankiety rejestracyjnej. 
Nieaktywowane zaproszenia będą wymagały aktywacji na miejscu po przyjeździe. 

 kartę wjazdu / parkingową wystawioną na dany pojazd określony (nr rejestracyjny i rodzaj 
pojazdu) w zgłoszeniu, o którym mowa w punkcie 9.). Autokary/ busy grup zorganizowanych 
parkują na GREEN Parkingu przy ulicy Matejki 63 w Poznaniu (w odległości 350m od wejścia 
na MTP). 
 

 
 



 
11. 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 
Tytułem: Usługi przewozowe grupy na targi BUDMA2020 

 
 

Kwota na fakturze musi być zgodna z kwotą dofinansowania wskazaną na potwierdzeniu mailowym 
przez MTP. 
 
12. Faktury będą przyjmowane w trakcie trwania targów BUDMA 2020 w dniach 04.02-07.02.2020r., 
w godzinach 10:00 do 15:00, w Biurze Obsługi Targów w pawilonie nr 3. 
 
13. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest wypełnienie następujących obowiązków: 

 zostawienie u Kierownika w Biurze Organizatora Targów w pawilonie nr 3 prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z oryginałem formularza zgłoszeniowego. 

 okazanie zaproszeń uprzednio aktywowanych obsłudze MTP w miejscu „Przystanek BUDMA 
2020”. 
 

14. Jeżeli zaproszenia przynajmniej 8 uczestników grupy nie zostaną przekazane obsłudze MTP lub 
zaproszenia nie zostaną wcześniej aktywowane dofinansowanie nie zostanie przyznane. 
 
15. Kwota dofinansowania (1,20 zł netto + 8% VAT za każdy kilometr trasy) zostanie przelana na 
rachunek bankowy wskazany przez organizatora grupy, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury 
do Biura Obsługi Targów w pawilonie nr 3. 
 
16. Faktury, które nie zostaną dostarczone podczas trwania targów lub zostaną odrzucone z powodu 
nieprawidłowego wystawienia faktury, będzie można dosłać do 15 marca 2020 r. Na adres :  

 
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. 

ul. Głogowska 14, 60 -734 Poznań 
z dopiskiem BUDMA 2020 

 
Gdy faktury będą zgodne z wytycznymi zostaną zrealizowane w terminie 30 dni od ich otrzymania 
przez MTP. 


