Postanowienia Szczegółowe dla Wystawców
II GIEŁDY GRUPY INSTAL – KONSORCJUM
4 – 6.09.2019 r. w ŁODZI

§ 1. Organizator:
Instal-Konsorcjum Sp. z o. o.
ul. Krakowska 19-23, 50 – 424 Wrocław, tel. 71 346 99 99
§ 2. Osoba odpowiedzialna za imprezę:
a) ze strony Organizatora:
Katarzyna Witek
tel. 603 979 104, mail: k.witek@ik.pl
b) ze strony producenta:
Beata Stasiak
tel. 502 143 651, mail: wystawcy@loweevents.pl
Joanna Cyniak
tel. 503 347 479, mail: wystawcy@loweevents.pl

§ 3. Miejsce GIEŁDY: Hala Expo – Łódź, Łódź, al. Politechniki 4.
§ 4. Termin: 4 – 6.09.2019 r.
§ 5. Godziny otwarcia GIEŁDY:
- dla wystawców:
3.09.2019 r. godz. 8.00 – 22.00
4.09.2019 r. godz. 8.00 – 18.30
5.09.2019 r. godz. 9.30 – 18.30
6.09.2019 r. godz. 9.30 – 22.00

- dla uczestników:
4.09.2019 r. godz. 10.00 – 18.00
5.09.2019 r. godz. 10.00 – 18.00
6.09.2019 r. godz. 10.00 – 18.00

§ 6. Uroczyste otwarcie GIEŁDY: 4.09.2019 r. godz. 10.00.
§ 7. Wstęp na teren hali EXPO - ŁÓDŹ możliwy jest wyłącznie na podstawie:
a.
b.

identyfikatorów SERWIS – dla realizatorów zabudowy indywidualnej w okresie montażu i demontażu stoisk,
identyfikatorów WYSTAWCA – dla Wystawców.

§ 8. Wjazd na parking możliwy jest:
a.
b.

dla Wystawców - w czasie trwania GIEŁDY, wyłącznie na podstawie KARTY PARKINGOWEJ
dla realizatorów zabudowy indywidualnej w okresie trwania montażu i demontażu stoisk – bez konieczności okazywania KARTY
PARKINGOWEJ.

§ 9. W przypadku zamówienia powierzchni wystawienniczej bez zabudowy (do realizacji własnej) Wystawca zobowiązany jest do:
a. wskazania w pisemnym zgłoszeniu Realizatora Zabudowy i dostarczenia go Instal-Konsorcjum Sp. z o.o. do dnia 31.01.2019 r.
b. przesłania planu zabudowy stoiska z zabudową niestandardową oraz pełnej dokumentacji (projektu instalacji elektrycznej,
przyłączy wodno-kanalizacyjnych, innej) do akceptacji Instal-Konsorcjum Sp. z o.o. do dnia 31.01.2019 r.
§10. Realizator zabudowy przed przystąpieniem do prac montażowych stoiska zobowiązany jest złożyć prawidłowo wypełnione Oświadczenie
Realizatora Zabudowy, na podstawie którego otrzyma karty identyfikacyjne SERWIS uprawniające do wstępu na tereny wystawiennicze
w okresie montażu i demontażu stoisk.
§ 11. Termin montażu i demontażu stoisk dla realizatorów zabudowy indywidualnej:
a.
b.

montaż 2.09.2019 r. godz. 8.00 – 22.00
demontaż 6.09.2019 r. godz. 18.00 -22.00
7.09.2019 r. godz. 8.00 – 22.00

§ 12. Organizator prześle „Potwierdzenie lokalizacji” w terminie do 29.03.2019 r.
§ 13. Wystawca prześle potwierdzenie otrzymania lokalizacji stoiska w terminie nie przekraczającym 1 tygodnia od daty jej wpływu.
§ 14. Organizator rozpatruje zgłoszenia biorąc pod uwagę możliwości lokalizacyjne obiektu.
§ 15. Jeżeli wielkość lub rodzaj powierzchni wystawienniczej przyznanej przez Instal-Konsorcjum Sp. z o.o. w „Potwierdzeniu lokalizacji”
różni się od zamówionej przez zgłaszającego uczestnictwo, umowa jest zawarta na warunkach ustalanych w tym potwierdzeniu.
§ 16. Instal-Konsorcjum Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany pierwotnie przydzielonej powierzchni wystawienniczej, określonej
w „Potwierdzeniu lokalizacji”. Z powodu zmiany możliwości lokalizacyjnych Wystawcy Giełdy nie przysługuje prawo do odszkodowania
ze strony Instal-Konsorcjum Sp. z o.o.
§ 17. Wystawca zobowiązuje się do przyjęcia Postanowień Szczegółowych, Regulaminu dla Wystawców GIEŁDY oraz
Przepisów technicznych i przeciwpożarowych obowiązujących na terenach wystawienniczych EXPO-ŁÓDŻ.
§ 18. Regulamin dla Wystawców Giełdy oraz Przepisy techniczne, przeciwpożarowe i BHP obowiązujące na terenach
wystawienniczych EXPO - ŁÓDŹ dostępne są na stronie www.gieldatowarowa.ik.pl.
§ 19. Potwierdzam, że zapoznałem(am) się z następującymi, przesłanymi przez Instal - Konsorcjum Sp. z o. o. dokumentami:
- Postanowieniami Szczegółowymi dla Wystawców GIEŁDY
- Regulaminem dla Wystawców GIEŁDY
- Przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi i BHP obowiązującymi na terenach wystawienniczych EXPO – ŁÓDŹ.

…………………………………………………..
Czytelny podpis osoby upoważnionej

…………..………………..
Pieczątka firmy

