REGULAMIN TARGÓW
1. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE
1.1. TERMINY I GODZINY MONTAŻU I DEMONTAŻU ORAZ EKSPOZYCJI

okres montażu stoisk budowanych przez Organizatora:
28-29 stycznia 2018 r. w godzinach 7.00-24.00*

aranżacja ekspozycji dla stoisk budowanych przez Organizatora: 30 stycznia 2018 r. w godzinach
10.00-24.00*

okres montażu stoisk budowanych staraniem Wystawcy: 28-30 stycznia 2018 r. w godzinach 7.0024.00*.

okres ekspozycji: 31 stycznia – 2 lutego 2018 r.

godziny otwarcia Targów:
dla Wystawców: środa - piątek 9.00-18.00,
dla odwiedzających: środa - piątek 10.00- 17.00

zamknięcie Targów: 2 lutego 2018 r. o godz.17.00

okres demontażu: 2 lutego 2018 r. w godzinach 17.00-24.00* i 3 lutego 2018 r. w godzinach 7.0015.00
*/ W uzasadnionych przypadkach godziny pracy mogą ulec wydłużeniu za zgodą Organizatora i Kierownika
Obiektu EXPO XXI po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu takiej konieczności. Zgłoszenie musi zawierać
formalną deklarację poniesienia przez zgłaszającego odpowiedniej opłaty za przedłużenie godzin pracy EXPO
XXI.
1.2. IDENTYFIKATORY
Identyfikatory dla Wystawców upoważniające do wejścia na teren targowy w czasie targów będą wydawane 30
stycznia (w biurze Organizatora w hali nr 2 na terenie EXPO XXI) i 31 stycznia (w recepcji targowej) od godz.
9.00. Ilość identyfikatorów uzależniona jest od wielkości powierzchni w sposób określony w pkt. 6 Warunków
Uczestnictwa. Dodatkowe płatne identyfikatory upoważniające do wejścia na teren Targów w czasie ich trwania
należy zamówić najpóźniej do 30.11.2017 r. na Formularzu 4 (Usługi dodatkowe).
1.3. PARKING – KARNET PARKIGOWY
1.3.1. Centrum Targowe EXPO XXI dysponuje parkingiem naziemnym w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu
wystawienniczego oraz podziemnym pod tym budynkiem. Parkingi są płatne.
1.3.2. W okresie montażu i demontażu stoisk wjazd samochodów dostarczających materiały do budowy stoisk i
eksponaty następuje na podstawie płatnego biletu wjazdowego wydawanego przy wjeździe na teren EXPO XXI.
Wystawca reguluje należność za postój na parkingu w automatach parkingowych, znajdujących się w hali nr 2
lub hali nr 4 na terenie EXPO XXI. W ramach opłaty rejestracyjnej Wystawcy przysługuje 1 karnet parkingowy
ważny przez 4 dni (30 stycznia – 2 lutego 2018, w tym w ostatni dzień montażu). Karnety parkingowe będą
wydawane Wystawcom w dniu 30 stycznia 2018 w biurze Organizatora w hali nr 2 na terenie EXPO XXI.
2. BUDOWA I LIKWIDACJA STOISK
2.1. STOISKO BUDOWANE PRZEZ ORGANIZATORA
Warunkiem rozpoczęcia budowy stoiska jest dokonanie przez Wystawcę wpłaty za wynajem powierzchni
wystawienniczej oraz za budowę stoiska zgodnie z Warunkami Uczestnictwa pkt. 7
2.1.1. Stoiska budowane przez Organizatora udostępniane są Wystawcy w przeddzień otwarcia targów (wtorek,
30.01.2018r.) od godziny 10.00. Wystawca przed objęciem stoiska zobowiązany jest zgłosić Organizatorowi
swoje przybycie.
2.1.2. Aranżację ekspozycji na stoisku, przygotowanym przez Organizatora, Wystawca wykonuje we własnym
zakresie. Prowadzone prace nie mogą powodować uszkodzeń ścian, podłoża, lub wyposażenia stoiska.
2.1.3. Wystawca zobowiązany jest usunąć wszelkie opakowania po eksponatach z terenów targowych przed
rozpoczęciem targów. Pozostawione opakowania zostaną usunięte przez Organizatora a kosztem usunięcia i
ich składowania zostanie obciążony Wystawca.
2.1.4. Stoisko powinno być zaaranżowane przez Wystawcę przed otwarciem Targów.
2.1.5. Wystawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikłe z prowadzonych przez niego prac.
2.1.6. Wystawca nie może bez zgody Organizatora naklejać, przytwierdzać, bądź rozstawiać elementów
graficznych na terenie EXPO XXI. Po uzyskaniu takiej zgody, Wystawca zobowiązany jest do usunięcia
wszystkich elementów graficznych po zakończeniu Targów. Pozostawienie tych elementów spowoduje usunięcie
ich przez Organizatora na koszt Wystawcy.
2.2. STOISKO BUDOWANE PRZEZ WYSTAWCĘ
2.2.1. Wystawca zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi projekt budowanego przez siebie stoiska do dnia
30 listopada 2017 r. Projekt musi zawierać:

• rysunki zwymiarowane stoiska (rzut z góry, rzut elewacji z opisem wysokości poszczególnych
elementów),
• wskazanie miejsca zamontowania tablicy rozdzielczej - nad kanałem medialnym,
• wskazanie miejsca podłączenia wody (jeżeli występuje) – nad kanałem medialnym,
• w przypadku stoisk piętrowych obliczenia statyczne wraz z wyraźnym zaznaczeniem położenia
elementów nośnych (nie dopuszcza się ustawiania elementów nośnych na pokrywach kanałów,
którymi są rozprowadzane media).
2.2.2. Wystawca zobowiązany jest do posiadania pełnej dokumentacji technicznej w czasie zabudowy
stoiska oraz okresu ekspozycji. Pełna dokumentacja techniczna stoiska budowanego przez Wystawcę
musi zawierać:
 zwymiarowany projekt stoiska (opisany w punkcie 2.2.1 niniejszego Regulaminu),

 kopie aktualnych atestów lub protokołów zabezpieczenia, stwierdzających stopień trudnopalności

materiałów, zastosowanych do budowy stoiska. Dokumenty te muszą być zgodne z polskimi normami
przeciwpożarowymi. Uwaga! Jeżeli Wystawca nie będzie posiadał kopii aktualnych atestów lub
protokołów zabezpieczenia, służba ppoż. może nakazać rozbiórkę zabudowy lub w miarę
możliwości dokonać na miejscu zabezpieczenia elementów stoiska. Kosztami prac
zabezpieczających oraz wystawienia protokołu zabezpieczenia zostanie obciążony Wystawca.

2.2.3. Elementy zabudowy powyżej 2,50 m, sąsiadujące z innymi stoiskami, powinny posiadać od strony tych
stoisk białe wykończenie. Niedopuszczalne jest umieszczanie znaków firmowych od strony sąsiadujących stoisk.
Oznaczenie stoiska musi dotyczyć wyłącznie firmy zgłaszającej.
2.2.4. Wystawca jest zobowiązany poinformować Organizatora nie później niż do 30 listopada 2017 r., kto w jego
imieniu nadzoruje wykonanie zabudowy oraz podać nazwę firmy, która będzie wykonywać stoisko wraz z
numerem telefonu komórkowego kierownika ekipy wykonawczej.
2.2.5. Wystawca, wykonujący zabudowę we własnym zakresie lub zlecający ją firmie wykonawczej, ponosi pełną
odpowiedzialność za przestrzeganie przez osoby wykonujące zabudowę postanowień zawartych w niniejszym
regulaminie.
2.2.6. Zabrania się mocowania elementów konstrukcji stoiska do podłoża i ścian hal EXPO XXI. Mocowanie do
konstrukcji sufitu możliwe jest jedynie za zgodą Organizatora i jest odpłatne.
2.2.7. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatora o powstałej szkodzie
będącej efektem prac montażowych. W takim przypadku Organizator sporządzi protokół zdarzenia stwierdzający
powstałe szkody. Wystawca zobowiązany jest do naprawy powstałej szkody, w przypadku braku takiej
możliwości, poniesie koszty jej naprawy.
2.2.8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi ochronę przeciwpożarową (USTAWA O
OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ Dz.U. 2016.191) oraz normą wykonawczą (PN-EN 12845 Stałe
urządzenia gaśnicze – Instalacje tryskaczowe), w przypadku budowy stoisk z piętrem lub całkowitym /
częściowym zabudowanym sufitem, nakazuje się montaż systemu sygnalizacji pożaru - czujki dymu. Instalacja
systemu sygnalizacji pożaru wykonywana jest odpłatnie (150 zł + VAT/czujka) przez autoryzowaną przez EXPO
XXI osobę.
ROZPOCZĘCIE BUDOWY
Warunkiem rozpoczęcia montażu stoiska jest dokonanie przez Wystawcę wpłaty za wynajem powierzchni
wystawienniczej zgodnie z Warunkami Uczestnictwa pkt. 7 oraz dostarczenie projektu stoiska zgodnie z
Regulaminem Targów pkt. 2.2.1.
2.2.9. Przed rozpoczęciem rozładunku elementów stoiska i prac montażowych kierownik ekipy zobowiązany jest
do skontaktowania się z Organizatorem w celu:

zgłoszenia swojego przybycia na teren targów,

ustalenia dokładnej lokalizacji stoiska.
2.2.10. Podczas prac rozładunkowych i montażowych zabrania się:

wjazdu samochodu do hal wystawienniczych,

pozostawiania materiałów i narzędzi poza obrębem własnego stoiska oraz na ciągach
komunikacyjnych,

malowania natryskowego,

posługiwania się farbami, lakierami i/lub rozpuszczalnikami wydzielającymi opary stanowiące
zagrożenie dla otoczenia,

samowolnego podłączania swojej instalacji lub urządzeń elektrycznych do sieci EXPO XXI
(rozdzielnic w kanałach medialnych i w ścianach). Prace te wykonuje autoryzowany personel
EXPO XXI.
2.2.11. Wykonawca stoiska w czasie przewidzianym dla montażu i demontażu na terenie hali ma prawo
dokonywać tylko niezbędnych robót montażowych i ostatecznego retuszu. Zabronione jest: spawanie, cięcie i
szlifowanie drewna i płyt konstrukcyjnych (w szczególności z kartongipsu) oraz innych prac powodujących
zapylenie. Wyjątek stanowią drobne prace szlifierskie pod warunkiem, że stosowane narzędzia są wyposażone
w skuteczne urządzenia zabezpieczające przed pyleniem. Zaleca się prowadzenie tych prac po osłonięciu
stoiska kurtynami z folii. Wykonawca takich robót zobowiązany jest do usunięcia ew. zapylenia innych stoisk
własnym staraniem, ale w porozumieniu z ich właścicielami.
2.2.12. Wykonawcy stoisk mają obowiązek usuwania z hali na bieżąco wszelkiego rodzaju pozostałości po
montażu. Zabrania się składowania materiałów, opakowań i innych elementów wyposażenia stoiska na ciągach
komunikacyjnych.
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
2.2.13. Do zasilania stoisk i eksponatów na terenie Targów służy sieć elektryczna TN-C-S 230V/400V, 50Hz. Do
odbiorników o innych parametrach zasilania należy stosować odpowiedni przetwornik we własnym zakresie.
2.2.14. Dla mocy powyżej 4kW obowiązuje zasilanie w układzie 3-fazowym. Instalacja 3-fazowa będzie
zakończona na stoisku gniazdem 16A, 32A lub 64A, typ CEE 3P+N+PE.
2.2.15. Instalacja 1-fazowa (do 4kW) będzie zakończona na stoisku gniazdem 16A, 2P+N+PE.
2.2.16. Instalacje elektryczne stoisk są codziennie wyłączane po zamknięciu hal dla zwiedzających. Jeżeli
zachodzi konieczność całodobowego podłączenia niektórych odbiorników, Wystawca winien zamówić
odpowiednie połączenie całodobowe.
2.2.17. Podłączenie do instalacji elektrycznej i wodnej wykonują odpowiednie służby EXPO XXI.
LIKWIDACJA EKSPOZYCJI I DEMONTAŻ STOISKA
Likwidacja stoisk budowanych przez Organizatora – Wystawca zobowiązany jest do usunięcia swoich
eksponatów i innych elementów będących jego własnością ze stoiska w dniu zakończeniu Targów tj. 2.02.2018r.
do godz. 24.00
Likwidacja stoisk budowanych przez Wystawcę – Wystawca zobowiązany jest do usunięcia eksponatów,
demontażu i wywiezieniu elementów stoiska poza halę, usunięcia taśm samoprzylepnych oraz posprzątania
zajmowanego w czasie Targów terenu w terminie określonym w pkt. 1.1.
Materiały, w tym ślady po taśmie samoprzylepnej, pozostawione w halach i na terenach zewnętrznych EXPO
XXI po tym terminie będą traktowane jak mienie porzucone i zostaną usunięte na koszt Wystawcy przez ekipę
porządkującą obiekt, co zostanie udokumentowane fakturą wystawioną przez Organizatora. Wystawca
zobowiązany jest do zapłaty należności w ciągu 14 dni od daty zakończenia Targów.
UWAGA: Ze względu na ograniczenia, wynikające z czasu przeznaczonego na montaż i demontaż stoiska
oraz ograniczenia obejmujące niektóre procesy technologiczne, projektując stoisko należy zwrócić
szczególną uwagę na możliwość jego wykonania bez naruszenia obowiązujących na terenie Targów
przepisów organizacyjnych i porządkowych.
3. PRZEPISY PORZĄDKOWE
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REGULAMIN TARGÓW
3.1. Wystawca oraz wykonawcy stoisk są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu i wydawanych
przez Organizatora poleceń porządkowych.
3.2. W godzinach otwarcia Targów stoiska powinny być udostępnione dla zwiedzających. Okresowe zamknięcie
stoiska w czasie Targów lub jego wcześniejszy demontaż jest niedopuszczalny. W przypadku rozpoczęcia
demontażu stoiska przed zamknięciem Targów, Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia Wystawcy
dodatkową opłatą w wysokości 5000 zł + VAT.
3.3. Wystawca zobowiązany jest do stałej troski o czystość, ład i porządek na stoisku.
3.4. Wystawca ma obowiązek udostępnić Organizatorowi wszelkie pomieszczenia celem sprawdzenia
zabezpieczenia przeciwpożarowego.
3.5. Organizator zapewnia sprzątanie otoczenia hali wystawowej oraz ciągów komunikacyjnych w halach.
Utrzymanie porządku, estetycznego wyglądu i czystości na stoiskach wystawowych należy do Wystawcy.
3.6. Organizator nie organizuje odpraw celnych.
3.7. Rozładunek i transport materiałów i eksponatów na terenie hali odbywa się staraniem Wystawcy. Przewóz
ciężkich przedmiotów na terenie obiektu może być zlecony jedynie firmie spedycyjnej, która posiada swoje
przedstawicielstwo na terenie EXPO XXI, dysponuje odpowiednim sprzętem i realizuje te usługi w obrębie
obiektu.
4. PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE
(Wyciąg z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla EXPO XXI)
4.1. Wszyscy Uczestnicy Targów zobowiązani są do szczególnego przestrzegania zasad postępowania
zapewniających pełne bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
4.2. Na terenie EXPO XXI zabronione jest:

Używanie ognia otwartego w halach i na stoiskach zewnętrznych,

Palenie tytoniu,

Przechowywanie poza stoiskami wszelkiego rodzaju opakowań, papierów i innych materiałów
stwarzających zagrożenie pożarowe,

Zastawianie dostępu do rozdzielni elektrycznych, hydrantów, podręcznego sprzętu gaśniczego, przycisków
alarmowych Ppoż., wyłączników energii elektrycznej, itp.,

Zastawianie (szczególnie parkującymi samochodami) dróg pożarowych prowadzących do EXPO XXI
(droga pożarowa wyznaczona zgodnie z dokumentacją Ppoż. EXPO XXI) oraz blokowanie dróg, przejść,
wyjść ewakuacyjnych i ciągów komunikacyjnych,

Gromadzenie i przechowywanie materiałów palnych, jak również używanie palnych lub tworzących
wybuchowe mieszanki płynów jako środków czyszczących,

Zostawiania po zakończonej pracy lub demonstracji maszyn i urządzeń technicznych nie oczyszczonych
z płynów, kurzu, smarów, olejów i odpadów produkcyjnych,

Zostawiania zatłuszczonych, zaoliwionych szmat i czyściwa bez należnego zabezpieczenia substancji,
których wzajemne oddziaływanie może być powodem samozapłonu lub wybuchu,

Stosowanie w halach oraz na terenie otwartym balonów napełnionych palnym gazem,

Wnoszenie i stosowanie bez odrębnych uzgodnień ze służbą Ppoż. EXPO XXI wszelkich butli z gazami
palnymi, w tym również typu turystycznego.
4.3. Sposób i miejsce bezpiecznego magazynowania materiałów łatwopalnych i trujących należy każdorazowo
uzgodnić ze służbą Ppoż. EXPO XXI.
4.4. Pojazdy mechaniczne lub inne urządzenia z silnikami spalinowymi można eksponować w halach jedynie po
spełnieniu następujących warunków:

Zbiornik paliwa może zawierać jedynie niezbędną ilość paliwa umożliwiającego opuszczenie hali,

Zbiornik paliwa musi być zamknięty,

Akumulator musi być trwale odłączony.
4.5. Urządzenia, których powierzchnia może nagrzać się do temperatury przekraczającej 100°C muszą być
oddalone od obudowy i wszelkich materiałów łatwopalnych na bezpieczną odległość, ustaloną każdorazowo z
służbą Ppoż. EXPO XXI.
4.6. Użytkownikom urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazem palnym zabrania się dokonywania
jakichkolwiek przeróbek, napraw we własnym zakresie, a ponadto zabrania się:
4.6.1. Korzystania z uszkodzonych instalacji elektrycznych lub gazowych.
4.6.2. Korzystania z instalacji elektrycznych i gazowych, które są niezgodne z projektem uzgodnionym z EXPO
XXI.
4.6.3. Pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci odbiorników elektrycznych jak np. grzejników, kuchenek,
żelazek, czajników itp. Każdy użytkownik zobowiązany jest, każdorazowo przed opuszczeniem stoiska, do
wyłączenia zasilania energii elektrycznej doprowadzonej do własnych urządzeń.
4.6.4. Ustawiania urządzeń grzejnych na podłożu palnym.
4.6.5. Zakładania na żarówki i inne punkty świetlne osłon z materiałów łatwopalnych.
4.7. Do zabudowy stoisk należy używać wyłącznie materiałów, które są niepalne, trudno zapalne, bądź zostały
zabezpieczone przed ogniem. Nie wolno stosować takich materiałów, które paląc się eksplodują.
4.8. Zabrania się używania wykładzin z materiałów palnych na ciągach komunikacyjnych i ewakuacyjnych oraz
na klatkach schodowych. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu ze służbą Ppoż. EXPO XXI,
dopuszcza się na ciągach ewakuacyjnych i komunikacyjnych (z wyjątkiem klatek schodowych) stosowanie
wykładzin podłogowych spełniających wymogi trudno zapalnych.
4.9. Zabrania się organizowania pokazów pirotechnicznych.
4.10. Zabrania się prowadzenia wszelkich czynności mogących obniżyć stopień bezpieczeństwa
przeciwpożarowego. W przypadku specyficznej ekspozycji stwarzającej poważne zagrożenie pożarowe, na
Organizatorach Targów spoczywa obowiązek dodatkowego zabezpieczenia przeciwpożarowego, w sposób
uzgodniony ze służbą Ppoż. EXPO XXI.
4.11. Zabronione jest używanie podręcznego sprzętu gaśniczego do celów nie związanych z akcją ratowniczogaśniczą.
4.12. Wykonawcy budowy stoisk wewnątrz i na zewnątrz EXPO XXI zobowiązani są do:
4.12.1. Ścisłego przestrzegania przepisów dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz przepisów
specjalnych wydanych w tym zakresie przez EXPO XXI.
4.12.2. Zapoznania się z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego, przycisków alarmowych,
hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposobu ich użycia w przypadku powstania pożaru.
4.12.3. Natychmiastowego wykonania doraźnych poleceń wydanych przez służby Ppoż. EXPO XXI a
dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego na stoiskach wewnątrz hal oraz stoiskach zewnętrznych.

4.13. Wszelkie stwierdzone usterki i nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w halach lub
ekspozycjach zewnętrznych należy natychmiast zgłaszać służbom Ppoż. lub innym służbom EXPO XXI.
4.14. W razie powstania pożaru na terenie EXPO XXI należy natychmiast zaalarmować Państwową Straż
Pożarną telefonem nr 998 lub przyciskiem alarmowym. Do chwili przybycia Państwowej Straży Pożarnej należy
bezwzględnie podporządkować się kierującemu akcją ratowniczo-gaśniczą pracownikowi EXPO XXI a po
przybyciu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej.
5. PRZEPISY DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA
5.1. Wszystkie urządzenia emitujące promieniowanie jonizujące (radioaktywne, rentgenowskie) oraz urządzenia
laserowe na terenie EXPO XXI muszą posiadać zgodę na ich eksploatację w warunkach targowych wydaną
przez Państwowy Dozór Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej.
5.2. Odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska (oleje, emulsje, kwasy, tłuszcze, lakiery itp.) nie wolno
wyrzucać razem z innymi odpadami ani odprowadzać do kanalizacji. Odpady te podlegają utylizacji na koszt
użytkownika (usługi te należy zlecić EXPO XXI).
6. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA PRACY
6.1. Użytkownicy hal targowych ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich
pracowników, wykonujących roboty na terenie EXPO XXI i odpowiadają za wszelkie wypadki wynikłe wskutek
braku nadzoru lub zaniedbania wymogów i norm bezpieczeństwa pracy w okresie montażu, eksploatacji i
demontażu ekspozycji.
6.2. Maszyny, silniki, narzędzia, aparaty oraz inne urządzenia wolno podłączyć tylko wtedy, gdy wyposażono je
we wszelkie przepisowe elementy ochronne, a w szczególności w osłony i barierki zapobiegające dostępowi
osób nieuprawnionych.
6.3. Dostępne krawędzie szyb znajdujących się na stoiskach muszą być oszlifowane aby wyeliminować
niebezpieczeństwo skaleczenia.
6.4. W zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy nie objętych niniejszymi przepisami, mają zastosowanie
ogólne, obowiązujące w Polsce przepisy, których powinni przestrzegać wszyscy użytkownicy EXPO XXI.
7. REKLAMA
7.1. Każdy Wystawca ma prawo do prezentowania oferty wyłącznie na własnym stoisku w sposób nie
zakłócający toku pracy innym uczestnikom Targów.
7.2. Wystawcy Targów obowiązani są zadbać, aby prezentowane przez nich produkty nie naruszały
obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa, a w szczególności przepisów dotyczących
ochrony własności przemysłowej i intelektualnej. Wystawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność prawną za
ewentualne ich naruszenie.
7.3. Reklama poza własnym stoiskiem (poza wynajętą powierzchnią wystawienniczą i ponad wysokością stoiska
nad wynajmowaną powierzchnią) jest odpłatna i może być realizowana wyłącznie po uzgodnieniu z
Organizatorem. Istnieje możliwość mocowania elementów reklamowych lub dekoracyjnych do konstrukcji
nośnych ponad stoiskami, w holu wejściowym, elewacji zewnętrznej oraz przez budynkiem EXPO XXI. Jest to
odpłatne i wymaga indywidualnego uzgodnienia rodzaju, szczegółów technicznych i kosztów co najmniej na 6
tygodni przed rozpoczęciem targów.
7.4. Formy reklamy, w szczególności optyczne czy akustyczne, nie mogą stanowić zagrożenia dla
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz nie mogą powodować jakichkolwiek zakłóceń na terenie EXPO
XXI. Wystawca zobowiązany jest do uregulowania we własnym zakresie kwestii praw autorskich i pokrewnych,
jeżeli jego prezentacja w czasie targów obywa się z wykorzystaniem jakichkolwiek utworów.
7.5 Zaproszenia drukowane przez Wystawców nie uprawniają do bezpłatnego wstępu na Targi.
8. FOTOGRAFOWANIE, FILMOWANIE
Fotografowanie, filmowanie (w tym również za pomocą telefonów komórkowych) i wykonywanie rysunków na
terenie Targów wymaga zgody Organizatora oraz dodatkowo zgody poszczególnych Wystawców, których to
dotyczy.
9. SPEDYCJA
Transport, przeładunek i rozpakowywanie, a także montaż, demontaż, pakowanie oraz załadunek eksponatów
Wystawca dokonuje na własny koszt i ryzyko. Spedytorami Targów ŚWIATŁO 2018 i Targów
ELEKTROTECHNIKA 2018, uprawnionymi również do odpraw celnych, są firmy:
- EXPOSPED Sp. z o.o. ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa, tel./fax: (22) 2567 171, 172, 173. Osobą
upoważnioną do kontaktów jest: Pan Piotr Kopański,
- NETLOG POLSKA Sp. z o.o., ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa, tel. (22) 256 70 14, fax (22) 256 70
88. Osobą upoważnioną do kontaktów jest: Pan Andrzej Szcześ.
Wymienione firmy spedycyjne mają także wyłączność na transport wewnętrzny na terenie hal wystawowych.
W przypadku korzystania z usług innego spedytora dostarczenie eksponatów będzie możliwe tylko przed halę.
Dostarczenie eksponatów na stoisko Wystawcy będzie możliwe po uprzednim zleceniu takiej usługi firmie
EXPOSPED lub firmie NETLOG POLSKA.
10. BEZPIECZEŃSTWO – UBEZPIECZENIE
10.1. Targi ubezpieczone są przez Organizatora od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej i posiadanego majątku.
10.2. Organizator Targów odpowiada za ogólną ochronę terenów targowych i jest upoważniony do podejmowania
wszelkich środków kontrolnych dla zapewnienia bezpieczeństwa.
10.3. Organizator zapewnia ogólną ochronę stoisk targowych w okresie ekspozycji jedynie po godzinach
otwarcia Targów.
10.4. Ogólna ochrona Organizatora Targów nie oznacza jego odpowiedzialności za szkody rzeczowe i osobowe
powstałe w czasie trwania montażu, demontażu oraz Targów.
10.5. Organizator Targów nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku pożaru, włamania,
kradzieży, zalania, zdarzeń transportowych na terenie Targów w okresie montażu, demontażu oraz godzin
otwarcia Targów
10.6. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia powstałych szkód Organizatorowi.
Agencja SOMA Sp.J.
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