REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH BIZNES EXPO
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Wystawcy i Współwystawcy zwani dalej ogólnie Wystawcami zobowiązani są stosować się do warunków
przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Wystawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów
porządku, bezpieczeństwa, higieny pracy, a w szczególności w dniach montażu i demontażu stoisk.
Postanowienia Regulaminu Uczestnictwa w Targach są integralną częścią Zgłoszenia-Umowy i łącznie z
nim stanowią umowę o wynajmie powierzchni oraz świadczeniu dodatkowych usług zawartą pomiędzy
stronami.
Warunkiem udziału w Targach jest wypełnienie przez Wystawcę, podpisanie przez osobę upoważnioną
do reprezentowania firmy i przesłanie do Organizatora Zgłoszenia –Umowy Uczestnictwa w Targach.
Podpisanie Zgłoszenia-Umowy najmu powierzchni pomiędzy Wystawcą a Organizatorem zobowiązuje
Wystawcę do dokonania płatności: zaliczki w wysokości 50% należności wynikającej z zamówienia
powierzchni,
zabudowy
stoiska
i
dodatkowego
wyposażenia
i opłaty rejestracyjnej wraz z przesłaniem Umowy; pozostałe 50% należności należy uregulować w
terminie do 18.09.2012 r. Wpłaty należy dokonywać na konto podane w Karcie Zgłoszenia – Umowy a
następnie zostanie wystawiona faktura do wystawcy potwierdzająca otrzymanie należności.
Prawa Wystawcy co do najmu powierzchni nie mogą być przekazane na żadną inną firmę ani osobę bez
zgody Organizatora i wniesienia opłat. Wystawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania
Współwystawców.
Wystawca ma prawo wystawiać swoje produkty wyłącznie w ramach stoiska pod warunkiem, że
przedmioty nie zasłonią sąsiednich stoisk. Aranżacja stoiska powinna odbywać się bez ingerencji w
ściany i stelaż elementów zabudowy i wyposażenia Organizatora. Reklama świetlna lub dźwiękowa jest
możliwa tylko za zgodą i wiedzą Organizatora.
Wystawca ponosi odpowiedzialność za stan wyposażenia, a w przypadku uszkodzenia lub zagubienia
elementu zabudowy czy wyposażenia zwraca koszt w wysokości podanej przez Organizatora.
Wystawca jest zobowiązany do objęcia stoiska w terminie wskazanym przez Organizatora
i posługiwania się na terenie targów identyfikatorem przez niego wydanym.
Wystawcy nie wolno demontować stoiska w czasie trwania Targów z uwagi na bezpieczeństwo innych
oraz publiczności.
Wystawca ma prawo odwołać udział w targach jedynie na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Rezygnacja powoduje przepadek wpłaconej zaliczki lub konieczność zapłaty 50% wartości całego
zamówienia. Odwołanie udziału na 7 dni przed rozpoczęciem – skutkuje koniecznością wpłaty 100%
należności wynikającej z zamówienia, będącej następstwem poniesionych kosztów przez Organizatora.
Za datę rezygnacji przyjmuje się datę wpływu rezygnacji na piśmie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy lub przeoczenia dotyczące
danych
teleadresowych czy informacyjnych jakie znajdują się w Folderze Informacyjnym lub innych materiałach
przesłanych mu przez Wystawcę.
Wystawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikające z funkcjonowania jego urządzeń i
pracy jego pracowników w trakcie przygotowania, trwania i likwidacji ekspozycji.
Wystawca jest zobowiązany zgłosić Organizatorowi zamiar eksponowania ciężkich i wysokogabarytowych
eksponatów.
Wystawca ponosi koszty i ryzyko dostarczenia, transportu, przeładunku, zamontowania i demontażu
eksponatów i innych materiałów prezentowanych w ramach targów.
Organizator zastrzega sobie prawo nieudzielania zgody na wystawienie eksponatów, które uzna za
niebezpieczne, bez prawa do odszkodowania dla Wystawcy.
Pozostawione bez wiedzy i akceptacji Organizatora elementy zabudowy i wyposażenia stoiska,
nieusunięte przez Wystawcę uważa się za mienie porzucone, za które Organizator nie bierze
odpowiedzialności.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Targów. W takim przypadku – Organizator zwraca
wpłacone należności przez Wystawcę. Organizator zastrzega sobie również prawo przesunięcia terminu
targów z przyczyn od niego niezależnych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody i opóźnienia niezależne od niego a związane
z działaniami sił wyższych czy inicjatywą władz państwowych czy lokalnych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, straty, kradzieże lub szkody we własności
Wystawców powstałe z jakiejkolwiek przyczyny. Organizator zapewnia ochronę w godzinach zamknięcia
obiektu, w którym odbywa się Wystawa. Zaleca się Wystawcom ubezpieczenie mienia.

