REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH IMPREZ
TARGOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INTEREXPO Sp. z o. o.
I. Postanowienia ogólne
1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowi¹zuj¹ Wystawców
Krajowych i Miêdzynarodowych Imprez Targowych
i Wystawienniczych organizowanych przez INTEREXPO Sp. z o.o.
zwan¹ dalej Organizatorem.
2. Postanowienia Szczegó³owe oraz Zg³oszenie Udzia³u czêœæ
U, S wydawane ka¿dorazowo dla poszczególnych imprez
stanowi¹ integraln¹ czêœæ niniejszego Regulaminu.
II. Warunki udzia³u
1. Podstaw¹ udzia³u w imprezie (przyjêcia zg³oszenia
i przydzielenia powierzchni wystawienniczej) jest
dokonanie nastêpuj¹cych czynnoœci:
a) dostarczenie na adres Organizatora prawid³owo
wype³nionego Zg³oszenia Udzia³u (formularze U, S) w
terminie
okreœlonym
w
Postanowieniach
Szczegó³owych;
b) Zg³oszenie Udzia³u winno byæ podpisane przez osobê
upowa¿nion¹ do reprezentowania firmy zgodnie
z wpisem w KRS lub wpisem do ewidencji dzia³alnoœci
gospodarczej;
c) dokonanie przedp³aty w terminie podanym
w Postanowieniach Szczegó³owych;
d) dostarczenie wraz ze Zg³oszeniem Udzia³u kopii
aktualnego wypisu z KRS lub zg³oszenia dzia³alnoœci
gospodarczej do ewidencji /dotyczy wy³¹cznie
krajowych Wystawców/;
e) dostarczenie wraz ze Zg³oszeniem Udzia³u posiadanego
numeru VAT EU oraz zaœwiadczenia o aktywnym
p³aceniu podatku, potwierdzaj¹cego, ¿e firma jest
zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. /dotyczy
Wystawców z innych krajów UE/.
2. Warunkiem udzia³u w targach jest dokonanie przez
Wystawcê wp³aty pe³nej nale¿noœci za udzia³ w targach
na konto Organizatora w terminie podanym w
Postanowieniach Szczegó³owych.
3. Brak wp³aty nale¿noœci za udzia³ w targach w terminie
podanym w Postano wieniach Szczegó³owych, upowa¿nia
Organizatora do odmowy dopuszczenia Wystawcy do
udzia³u w imprezie oraz pozbawia Wystawcê prawa
dochodzenia jakichkolwiek roszczeñ z tego tytu³u, na co
Wystawca wyra¿a zgodê.
4. W przypadku wspólnych ekspozycji kilku firm na jednym
stoisku nale¿y dokonaæ zg³oszenia Wspó³wystawców
(formularz U). P³atnikiem jest firma podpisuj¹ca Zg³oszenie
Udzia³u (formularz U ). Istnieje mo¿liwoœæ fakturowania
indywidualnego firm po wczeœniejszym podpisaniu przez
ka¿d¹ z firm Zg³oszenia Udzia³u (formularz U)
5. Podpisanie Zg³oszenia Udzia³u stanowi zawarcie umowy
najmu powierzchni pomiêdzy Wystawc¹ a Organizatorem
oraz definitywne zobowi¹zanie ze strony Zg³aszaj¹cego
siê do udzia³u w targach.
6. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Organizator
zastrzega sobie prawo odmowy przyjêcia Zg³oszenia
Udzia³u.
7. W przypadku odmowy przyjêcia Zg³oszenia Udzia³u
Organizator zobowi¹zuje siê do pisemnego powiadomienia
o tym Zg³aszaj¹cego.
8. Wystawca traci prawo udzia³u w imprezie w przypadku:
a) niedotrzymania pe³nych warunków niniejszego
Regulaminu i odpowiednich Postanowieñ
Szczegó³owych,
b) prezentacji towarów nie objêtych zakresem towarowym
danej imprezy.

9. W stosunku do Wystawcy, który nie uregulowa³
zobowi¹zañ w ca³oœci wobec Organizatora i wobec którego
toczy siê postêpowanie likwidacyjne lub postêpowanie
maj¹ce na celu zabezpieczenie roszczeñ z tytu³u jego
niewyp³acalnoœci, Organizator zastrzega sobie prawo do
jednostronnego rozwi¹zania umowy najmu oraz prawo
do zastawu na rzeczach ruchomych (eksponatach
wystawianych przez Wystawcê) nale¿¹cych do Wystawcy,
które stanowiæ bêd¹ materialne zabezpieczenie
zobowi¹zañ wobec Organizatora. W takim przypadku
Wystawcy nie przys³uguje prawo do odszkodowania z
jakiegokolwiek
tytu³u.
Na powy¿sze Wystawca wyra¿a zgodê.
10. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji o przyznaniu
Wystawcy lokalizacji najmowanej powierzchni
wystawienniczej. O przydzieleniu lokalizacji decyduje
kolejnoœæ zg³oszeñ oraz warunki techniczne hali. ¯yczenia
wystawców dotycz¹ dotycz¹ce ce lokalizacji bêd¹
uwzglêdniane lokalizacji bêd¹ uwzglêdniane w miarê
posiadanych mo¿liwoœci.
11. Zamówienia stoisk w uk³adzie naro¿nym i trzech stron
otwartym bêd¹ realizowane w miarê mo¿liwoœci
wynikaj¹cych z aran¿acji miarê mo¿liwoœci wynikaj¹cych
z aran¿acji powierzchni.
III. Warunki p³atnoœci
1. Ceny i warunki p³atnoœci za najem powierzchni
wystawienniczej ustalane s¹ odrêbnie dla poszczególnych
targów i s¹ okreœlane w Zg³oszeniu Udzia³u (formularz U)
2. W cenê rycza³tow¹ za najem powierzchni niezabudowanej
wliczone s¹ nastêpuj¹ce us³ugi:
a) przygotowanie infrastruktury targów,
b) projekt architektoniczny i elektryczny
c) promocja targów w mediach,
d) reklama wizualna targów na terenie miasta,
e) druk i wys³anie zaproszeñ,
f) codzienne sprz¹tanie,
g) dozór obiektów targowych,
h) koszty energii elektrycznej i wody.
3. Przekroczenie terminu p³atnoœci podanego w fakturze
wystawionej Wystawcy upowa¿nia Organizatora do
obci¹¿enia Wystawcy odsetkami umownymi w wysokoœci
1% nale¿noœci faktury za ka¿dy dzieñ zw³oki.
4. Ewentualne roszczenia wynikaj¹ce z realizacji umowy nie
zwalniaj¹ Wystawcy z obowi¹zku terminowych p³atnoœci.
5. W razie odmowy przyjêcia Zg³oszenia Udzia³u, Organizator
zwraca Wystawcy wp³acon¹ kwotê. Wystawcy nie
przys³uguje z tego tytu³u ¿adne roszczenie, na co wyra¿a
on zgodê.
6. Wystawienie, na polecenie Wystawcy, faktury na osobê
trzeci¹ nie zwalnia Wystawcy z obowi¹zku uregulowania
nale¿noœci objêtej faktur¹ w przypadku odmowy b¹dŸ nie
dokonania zap³aty przez wskazan¹ przez niego osobê
trzeci¹.
7. Op³aty za dodatkowe wyposa¿enie i inne us³ugi zlecone
przez Wystawcê w trakcie imprezy, rozliczone zostan¹ po
wykonaniu us³ugi przed zakoñczeniem Targów w oparciu
o ceny podane przez Organizatora.
8. Przebudowa stoiska wynikaj¹ca z zaproponowanej przez
Wystawcê zmiany projektu (na 2 dni przed targami) bêdzie
wykonywana na koszt Wystawcy.
IV. Rezygnacja z udzia³u w targach

1. Wystawca mo¿e odst¹piæ od umowy uczestnictwa
w targach. Odst¹pienie wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewa¿noœci.
2. W przypadku odst¹pienia Wystawcy od udzia³u w Targach,
w okresie krótszym ni¿ 30 dni przed rozpoczêciem,
Organizatorowi przys³uguje kara umowna w wysokoœci
30% wartoœci zamówionej powierzchni wystawienniczej.
3. Po terminie podanym w pkt. IV.2. Organizatorowi
przys³uguje kara umowna w wysokoœci 100% wartoœci
zamówionej powierzchni wystawienniczej.
4. Organizator ma prawo dokonaæ potr¹cenia kary umownej,
o której mowa w pkt. IV.2 i IV.3 z przedp³at wniesionych
przez Wystawcê.
5. Z³o¿enie Zg³oszenia Udzia³u po terminie okreœlonym
w Postanowieniach Szczegó³owych nie zwalnia Wystawcy
z obowi¹zku wniesienia kary umownej.
6. Organizator mo¿e odst¹piæ od dochodzenia roszczeñ w
razie zagospodarowania (sprzeda¿y) zwolnionej
powierzchni.
V. Us³ugi techniczne
1. Budowê i wyposa¿enie stoiska Wystawca zleca
Organizatorowi lub ma obowi¹zek wykonaæ na w³asny
koszt i ryzyko.
2. Wystawca mo¿e zleciæ Organizatorowi wykonanie us³ug
technicznych w zakresie:
a) zaprojektowania i zabudowy stoiska,
b) wypo¿yczenia mebli i wyposa¿enia stoiska,
c) us³ug plastycznych (kompozycja wystroju stoiska, tablice
reklamowe i inne),
d) instalacji wodno kanalizacyjnej,
e) instalacji telefonicznej i internetowej
3. Standardowa zabudowa stoiska okreœlana jest
w Postanowieniach Szczegó³owych dla danej imprezy.
4. Warunkiem przyjêcia do realizacji przez Organizatora us³ug
technicznych jest nades³anie przez Wystawcê prawid³owo
wype³nionego Zg³oszenia Udzia³u (formularz S)
podpisanego przez uprawnion¹ do tego osobê oraz
uiszczenie
op³aty
w terminie podanym w Postanowieniach Szczegó³owych.
5. Brak pe³nej wp³aty nale¿noœci na konto Organizatora za
zlecone us³ugi zgodnie zamówieniem (formularz) zwalnia
Organizatora od wykonania tych us³ug.
6. Zmiany zabudowy odbiegaj¹ce od uzgodnionego
z Organizatorem projektu bêd¹ wykonywane jedynie
w ramach mo¿liwoœci technicznych i organizacyjnych
Organizatora. Za wykonanie powy¿szych zmian
Organizator pobieraæ bêdzie dodatkow¹ op³atê w
wysokoœci uzgodnionej z Wystawc¹.
7. Wystawca ponosi odpowiedzialnoœæ za stan wyposa¿enia
stoiska i zobowi¹zany jest do zap³aty odszkodowania za
zniszczony lub zagubiony sprzêt i wyposa¿enie wg cennika
Organizatora.
VI. Zabudowa stoisk
1. W przypadku zabudowy powierzchni wystawienniczej we
w³asnym zakresie, Wystawca zobowi¹zany jest uzgodniæ
plany zabudowy stoiska oraz przedstawiæ dokumentacjê
(projekty) architektoniczn¹, instalacji elektrycznej i wodnej
do akceptacji przez Organizatora w terminie podanym
w Postanowieniach Szczegó³owych. Wystawca jest równie¿
zobowi¹zany do przedstawienia atestów niepalnoœci
materia³ów u¿ytych do budowy i wyposa¿enia stoiska.
2. Wystawca, je¿eli zachodzi taka koniecznoœæ, ma obowi¹zek
umo¿liwiæ przeprowadzenie przez w³asne stoisko instalacji
stoisk s¹siednich w celu pod³¹czenia do urz¹dzeñ
technicznych Organizatora (np. rozdzielni elektrycznych,
zaworów wodoci¹gowych).

3. Wystawca zobowi¹zany jest do wskazania w pisemnym
zg³oszeniu (formularz S) Realizatora Zabudowy, który
bêdzie wykonywa³ na jego rzecz zabudowê stoiska.
4. W przypadku zabudowy powierzchni we w³asnym zakresie,
lub zleceniu zabudowy innemu realizatorowi
odpowiedzialnoœæ za konstrukcjê i jej bezpieczeñstwo
ponosi Wystawca.
5. Realizator Zabudowy, w czasie monta¿u, wystawy
i demonta¿u ekspozycji, ponosi odpowiedzialnoœæ
za bezpieczeñstwo i higienê pracy pracowników
wykonuj¹cych roboty na terenach wystawienniczych
i odpowiadaj¹ osobiœcie za wszelkie wypadki i zagro¿enia
wynik³e z braku nadzoru lub zaniedbania wymogów i norm
bezpieczeñstwa pracy.
6. Wszelkie prace budowlano monta¿owe, elektryczne i
wodno kanalizacyjne musz¹ byæ prowadzone i
nadzorowane przez osoby do tego uprawnione z racji
posiadanych kwalifikacji.
7. Konstrukcje powy¿ej 2,5 m (zabudowa stoisk, elementy
wolnostoj¹ce i in.) wymagaj¹ pisemnej zgody Organizatora.
Wymagane s¹ nastêpuj¹ce za³¹czniki do projektu stoiska:
rysunki i obliczenia statyczne i wytrzyma³oœciowe tych
konstrukcji wykonane i podpisane przez uprawnione
osoby.
8. W przypadku za budowy w³asnej Wystawca po jej
wykonaniu ma obowi¹zek przedstawiæ Organizatorowi
protokó³
pomiarów
skutecznoœci
ochrony
przeciwpo¿arowej podpisanej przez uprawnionego
elektryka. Brak spowoduje wy³¹czenie zasilania stoiska.
9. Œciany stoisk oraz inne elementy konstrukcji na granicy
stoiska, o wysokoœci powy¿ej 2,5 m, zwrócone w stronê
stoisk s¹siednich winny byæ estetycznie i neutralnie
wykoñczone.
10. Wszystkie widoczne p³aszczyzny musz¹ byæ
zagospodarowane. Je¿eli przyznana powierzchnia nie
zostanie w tr akcie zabudowy stoiska wykorzystana, to za
zagospodarowanie widocznych p³aszczyzn, granicz¹cych
z s¹siadami odpowiada ten Wystawca, który nie
wykorzysta³ przyznanej powierzchni.
11. W przypadku wykonywania zabudowy stoisk w technologii
p³yt gipsowo kar tonowych, p³yt pilœniowych lub
wiórowych, podstawowe prace zwi¹zane z obróbk¹ tych
materia³ów (ciêcie itp.) powoduj¹ce du¿e zapylenie
powinny
byæ
w miarê mo¿liwoœci wykonane poza terenami targowymi,
w warsztatach do tego celu przeznaczonych. Tak
przygotowane materia³y powinny byæ dostarczone w
postaci elementów gotowych do zamontowania. Przy
wykonywaniu na terenach targowych pozosta³ych prac
powoduj¹cych zapylenie nale¿y bezwzglêdnie stosowaæ
elektronarzêdzia z poch³aniaczami py³u.
12. Prace wykoñczeniowe powoduj¹ce zapylenie powinny byæ
zakoñczone nie póŸniej ni¿ 2 dni przed rozpoczêciem
targów, a stoisko i jego otoczenie powinno byæ
oczyszczone
przez
Realizatora
Zabudowy.
Niedostosowanie siê do powy¿szego wymogu bêdzie
stanowi³o podstawê do przerwania p rac monta¿owych i
wykonania przez Organizatora prac porz¹dkowych na koszt
i ryzyko Wystawcy.
13. Prace zwi¹zane z budow¹ stoiska powinny byæ
wykonywane wy³¹cznie w jego obrêbie. Prowadzenie tych
prac poza obrêbem w³asnego stoiska wymaga zgody
Organizatora.
14. Opieranie wszelkich konstrukcji i elementów zabudowy
o s¹siednie stoiska lub istniej¹c¹ substancjê budowlan¹
jest zabronione.
15. Wystawca / Realizator Zabudowy zobowi¹zany jest oczyœciæ
i uporz¹dkowaæ zajmowan¹ powierzchniê po demonta¿u

stoiska (dot. Firm zamawiaj¹cych powierzchniê
niezabudowan¹) oraz do wywozu wszelkich elementów
zabudowy stoiska na w³asny koszt, najpóŸniej do koñca
terminu demonta¿u. W przypadku niewykonania
powy¿szych prac porz¹dkowych w terminie demonta¿u,
Organizator zleca ich wykonanie na koszt i ryzyko
Wystawcy.
16. W czasie monta¿u i demonta¿u na terenie hal targowych
obowi¹zuje bezwzglêdny zakaz palenia tytoniu oraz
spo¿ywania alkoholu.
17. Zabrania siê naruszania struktury posadzek, œcian, stropów
oraz wprowadzania innych zmian w obiektach targowych
(np. klejenie lub malowanie na œcianach i posadzkach,
wbijanie gwoŸdzi, haków, wkrêcanie wkrêtów).
VII. Organizacja ekspozycji: stoisko i eksponaty
1. Wystawca ponosi ca³kowit¹ odpowiedzialnoœæ za szkody
wynikaj¹ce z funkcjonowania jego urz¹dzeñ i pracy jego
pracowników w trakcie przygotowania, trwania i likwidacji
ekspozycji.
2. Wystawca ponosi pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za szkody
wyrz¹dzone Organizatorowi i innym Wystawcom przez
zaanga¿owanych przez Wystawcê pracowników oraz przez
Realizatora Zabudowy.
3. Wystawca jest zobowi¹zany zg³osiæ Organizatorowi zamiar
eksponowania na targach ciê¿kich i wysokogabarytowych
eksponatów.
4. Wystawca zobowi¹zany jest do zg³oszenia, dostarczenia
i póŸniejszego zabrania eksponatów. Transport,
prze³adunek, zamontowanie i demonta¿ eksponatów i
innych materia³ów na targach Wystawca dokonuje we
w³asnym zakresie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo nieudzielania zgody
na wystawianie eksponatów, które uzna za niebezpieczne,
bez prawa do odszkodowania dla Wystawcy.
6. Eksponaty nie mog¹ by æ umieszczone w ci¹gach
komunikacyjnych, a pokazy sprzêtu nie mog¹ utrudniaæ
i uniemo¿liwiaæ bezpiecznego przemieszczania siê
Wystawców i publicznoœci.
7. Niedopuszczalne jest w czasie trwania targów zajmowanie
przez Wystawcê powierzchni poza obrêbem zamówionego
stoiska. W przypadku nie przestrzegania powy¿szego
zapisu Wystawca zobowi¹zany jest do niezw³ocznego
usuniêcia elementów wykraczaj¹cych poza obrys stoiska.
8. W okresie trwania imprezy stoisko powinno mieæ ci¹g³¹
obs³ugê i nadzór Wystawcy lub upowa¿nionego
przedstawiciela.
9. Terminy i godziny otwarcia targów, a tak¿e terminy i
godziny monta¿u i demonta¿u stoisk podane s¹ w
Postanowieniach Szczegó³owych.
10. Wystawca zobowi¹zany jest do obecnoœci na swoim stoisku
w godzinach wyznaczonych przez Organizatora
w Postanowieniach Szczegó³owych, a w szczególnoœci przy
zamkniêciu i otwarciu terenów targowych.
11. Wystawca, wykorzystuj¹cy na stoisku aparaturê
nag³aœniaj¹c¹, zobowi¹zany jest zastosowaæ siê do sugestii
Organizatora dotycz¹cych poziomu ha³asu. W przypadku
nie dope³nienia tego wymogu Organizator ma prawo
od³¹czyæ zasilanie elektryczne na stoisku Wystawcy, bez
jakiejkolwiek, wynikaj¹cej z tego tytu³u, kompensaty strat.
12. Przekazywanie stoisk Wystawcom korzystaj¹cym
z zabudowy Organizatora na stêpuje w terminie
okreœlonym w Postanowieniach Szczegó³owych.
13. Wystawca zajmuj¹cy stoisko z zabudow¹ standardow¹
zobowi¹zany jest zakoñczyæ likwidacjê stoiska i zdaæ
zajmowan¹ powierzchniê po przywróceniu jej do
pierwotnego stanu w terminie okreœlonym
w Postanowieniach Szczegó³owych. Indywidualne

zapotrzebowanie na d³u¿szy czas likwidacji ekspozycji
wymaga uzgodnienia z Organizatorem.
14. Organizator udostêpnia Wystawcy z w³asn¹ zabudow¹
powierzchniê w obiektach targowych w terminie i
godzinach wskazanych w Postanowieniach Szczegó³owych.
Indywidualne zapotrzebowanie na d³u¿szy czas realizacji
stoiska lub jego demonta¿ powinno zostaæ zg³oszone
w formie pisemnej w terminie nie krótszym ni¿ 30 dni przed
rozpoczêciem targów i wi¹¿e siê z dodatkow¹ op³at¹.
15. Likwidacja ekspozycji i stoiska mo¿e nast¹piæ dopiero po
zakoñczeni u imprezy pod rygorem kary umownej
okreœlonej w wysokoœci 2 000 z³.
16. Pozostawione bez akceptacji Organizatora elementy
zabudowy i wyposa¿enia stoiska, nieusuniête przez
Wystawcê w okresie demonta¿u, uwa¿a siê za mienie
porzucone, za które Organizator n ie bierze
odpowiedzialnoœci.
17. Osoby zatrudnione przez Wystawcê do monta¿u
i demonta¿u stoiska zobowi¹zane s¹ do posiadania
specjalnych identyfikatorów, które nale¿y pobieraæ w Biurze
Targów. Identyfikatory te upowa¿niaj¹ do przebywania na
terenie obiektu targowego jedynie w okresie monta¿u
i demonta¿u stoiska. Organizator ma prawo usun¹æ
z terenów targowych osoby nie posiadaj¹ce
identyfikatorów, a tak¿e odmówiæ wpuszczenia na tereny
targowe takich osób. Identyfikatory powinny byæ
wype³nione (imiê, nazwisko, nazwa firmy).
18. Wystawca korzystaj¹cy z zabudowy Organizatora mo¿e
dekorowaæ œciany stoiska z zastrze¿eniem, ¿e nie mog¹
one ulec jakimkolwiek uszkodzeniom (tzn. nie mog¹ zostaæ
zabrudzone, podziurawione, powycinane, pomalowane,
wytapetowane i tp.).
19. Po zakoñczeniu targów Wystawca korzystaj¹cy z zabudowy
Organizatora zobowi¹zany jest oczyœciæ wszystkie œciany
i inne elementy zabudowy swojego stoiska z wszelkich
umieszczonych przez niego elementów.
VIII. Us³ugi dodatkowe
1. Wystawca mo¿e zleciæ Organizatorowi wykonanie us³ug
dodatkowych w zakresie:
a) rezerwacji miejsc hotelowych,
b) reklamy w katalogu,
c) reklamy w radiu targowym,
d) organizacji konferencji prasowych i imprez
promocyjnych,
e) serwisu fotograficznego,
f) obs³ugi prze z t³umacza, hostessê, personel pomocniczy,
g) serwisu kwiatowego.
2. Warunkiem przyjêcia do realizacji przez Organizatora us³ug
dodatkowych jest nades³anie przez Wystawcê
wype³nionego Zg³oszenia Udzia³u (formularz S i D)
podpisanego przez uprawnion¹ do t ego osobê w terminie
p
o
d
a
n
y
m
w Postanowieniach Szczegó³owych.
3. W przypadku zamówienia przy³¹cza telefonicznego
(formularz S) Wystawca zobowi¹zany jest pokryæ rachunek
za przeprowadzone rozmowy telefoniczne.
4. Organizator zapewnia obecnoœæ Rzecznik a Patentowego
w czasie Targów.
IX. Katalog
1. Organizator zapewnia druk i rozpowszechnienie
oficjalnego katalogu imprezy zawieraj¹cego alfabetyczny
spis Wystawców, ofertê towarow¹ imprezy, dodatkowe
informacje handlowe, reklamowe i us³ugowe.
2. Ka¿dy Wystawca ma obowi¹zek odp³atnego umieszczenia
wpisu w katalogu i zobowi¹zany jest do przys³ania
Organizatorowi treœci wpisu do katalogu zgodnie

ze Zg³oszeniem Udzia³u (formularz D) w nieprzekraczalnym
terminie podanym w Postanowieniach Szczegó³owych.
3. W przypadku stoisk zbiorowych Najemca stoisk a ma
obowi¹zek podania danych o wszystkich firmach w stoisku
zbiorowym (formularz A), oraz dokonania indywidualnych
wpisów Wspó³wystawców do alfabetycznego spisu
Wystawców w katalogu.
4. Nie przes³anie do Organizatora danych dotycz¹cych
obowi¹zkowego wpisu do katalogu nie zwalnia Wystawcy
z zap³aty za ten wpis, który zostanie dokonany przez
Organizatora na podstawie danych z formularza
zg³oszeniowego.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy
w katalogu wynikaj¹ce z mylnego lub niepe³nego podania
informacji lub b³êdnego jej zredagowania przez Wystawcê.
6. Reklama realizowana przez Wystawcê lub na jego zlecenie
wykonywana jest zgodnie z dostarczonymi materia³ami na
odpowiedzialnoœæ i ryzyko Wystawcy.
7. W ramach op³aty za udzia³ w targach Wystawca otrzymuje
jeden egzemplarz katalogu Targów.
X. Zaproszenia, karty wstêpu
1. Do wejœcia na teren imprezy upowa¿nia Wystawcê imienna
s³u¿bowa karta wstêpu. Wystawca ma obowi¹zek
wype³nienia (imiê, nazwisko, nazwa firmy) s³u¿bowej karty
wstêpu.
2. W ramach op³aty za udzia³ w targach Wystawcom
przys³uguj¹ s³u¿bowe karty wstêpu w iloœci okreœlonej
w Postanowieniach Szczegó³owych oraz identyfikatory na
czas przygotowania i likwidacji stoisk zgodnie
z zapotrzebowaniem Wystawcy.
3. Koszty udzia³u osób zaproszonych i dodatkowej obs³ugi
pokrywa Wystawca wykupuj¹c jednorazowe bilety wstêpu
lub zaproszenia.
4. Zaproszenia drukowane przez Wystawcê i osoby trzecie
nie uprawniaj¹ do wejœcia na teren Targów.
XI. Dystrybucja i rozpowszechnianie folderów,
materia³ów reklamowych, utrwalanie obrazu
1. Ka¿dy Wystawca ma prawo do reklamowania swoich
towarów lub us³ug w swoim stoisku, pod warunkiem, ¿e
nie zak³óca to normalnego toku pracy innych Wystawców.
2. Fotografowanie, filmowanie, wykonywanie rysunków i inne
formy utrwalania obrazu wymagaj¹ zgody Organizatora,
a je¿eli dotycz¹ pojedynczych stoisk i eksponatów,
wymagaj¹ równie¿ uprzedniej zgody zainteresowanych
Wystawców.
3. Wystawca nie ma prawa promowania na terenach
targowych firm, które nie s¹ uczestnikami targów, oraz
produktów, których nie posiada w swojej ofercie.
XII.Ubezpieczenie, ochrona przeciwpo¿arowa, przepisy
porz¹dkowe
1. Organizator zaleca ubezpieczenie eksponatów i innego
mienia przechowywanego i prezentowanego w stoisku
o raz personelu, w dowolnej firmie ubezpieczeniowej na
koszt i ryzyko Wystawcy.
2. Organizator nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za szkody
poniesione przez Wystawców targów i zwiedzaj¹cych na
terenach targowych przed, po i w czasie trwania imprezy.
Na wy³¹czenie odpowiedzialnoœci Organizatora nie maj¹

wp³ywu podejmowane przez niego szczególne œrodki
zabezpieczenia terenów targowych.
3. Wystawca zobowi¹zany jest do natychmiastowego
zg³oszenia Organizatorowi zaistnia³ej szkody.
4. Wystawca zobowi¹zany jest do œcis³ego przestrzegania
ogólnych przepisów i poleceñ w zakresie ochrony
przeciwpo¿arowej oraz zasad porz¹dkowych ustalonych
przez Organizatora. W szczególnoœci zabronione jest:
– palenie tytoniu i u¿ywanie otwartego ognia
– eksploatowanie urz¹dzeñ grzejnych takich jak: palniki
gazowe, termowentylatory, itp.
– korzystanie z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji
elektrycznej
– pod³¹czenie do sieci elektrycznej urz¹dzeñ o ³¹cznej mocy
przekraczaj¹cej zg³oszon¹ Organizatorowi
– pozostawienie bez dozoru w³¹czonych urz¹dzeñ
elektrycznych nieprzystosowanych do ci¹g³ej
eksploatacji
– wnoszenie na tereny targowe materia³ów ³atwopalnych
i chemikaliów
– zastawianie przejœæ i dojazdów do urz¹dzeñ
przeciwpo¿arowych oraz tarasowanie przejœæ
ewakuacyjnych.
5. Wystawca odpowiada za stan bezpieczeñstwa po¿arowego
na wynajêtej powierzchni.
6. Wystawca realizuj¹cy stoisko w ramach projektu
indywidualnego odpowiedzialny jest za jego budowê
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
za bezpieczeñstwo ludzi przebywaj¹cych w nim podczas
monta¿u, demonta¿u oraz w trakcie trwania Targów.
XIII.Reklamacje, roszczenia, rozstrzyganie sporów
1. Wszelkie reklamacje Wystawcy winny byæ zg³aszane
pisemnie w terminie do 14 dni od daty zakoñczenia
imprezy.
2. Spory pomiêdzy Wystawcami Zagranicznymi
a Organizatorem rozpatrywane bêd¹ przez w³aœciwe s¹dy
polskie.
3. Wszystkie spory mog¹ce wynikaæ z tytu³u niniejszego
Regulaminu uczestnictwa w imprezach oraz realizacji us³ug
zleconych pomiêdzy Wystawc¹ a Organizatorem
rozstrzygane bêd¹ w sposób polubowny, a w razie
niemo¿noœci takich rozstrzygniêæ poddaje siê
je orzecznictwu w³aœciwych rzeczowo s¹dów w £odzi.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie
i Postanowieniach Szczegó³owych maj¹ zastosowanie
przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.
XIV. Postanowienia koñcowe
1. W przypadku gdyby impreza nie odby³a siê z przyczyn
zale¿nych od Organizatora, odpowiedzialnoœæ Spó³ki
Interexpo ograniczy siê do zwrotu kwot wp³aconych przez
za udzia³ w targach.
2. Przyjêcie warunków niniejszego Regulaminu nastêpuje
z chwil¹ z³o¿enia przez Wystawcê podpisanego Zg³oszenia
Udzia³u (Umowy).
3. Regulamin obowi¹zuje od dnia 1 stycznia 2022 r.
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