REGULAMIN dla WYSTAWCÓW
II GIEŁDY GRUPY INSTAL – KONSORCJUM
4 – 6.09.2019 r. w ŁODZI
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przepisy zawarte w niniejszym Regulaminie obowiązują wszystkich
Wystawców GIEŁDY organizowanej przez Instal - Konsorcjum
Sp. z o. o. (zwany dalej Organizatorem) w terminie 4-6.09.2019 r. na
terenach wystawienniczych EXPO – ŁÓDŹ przy al. Politechniki 4
w Łodzi.
2. „Postanowienia Szczegółowe Giełdy” oraz „Przepisy techniczne,
przeciwpożarowe i bhp obowiązujące na terenach EXPO ŁÓDŹ
stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
§ 2. WARUNKI UDZIAŁU
1. Warunkiem udziału w GIEŁDZIE jest spełnienie łącznie następujących
warunków:
a) złożenie przez zgłaszającego dokumentów zgłoszeniowych,
b) wpłata 100% należności zgodnie z terminami zapłaty oraz wynikająca
ze złożonego u Organizatora, podpisanego Formularza zamówienia.
2. Organizator przydziela powierzchnię wystawienniczą uwzględniając
życzenia zgłaszającego w miarę posiadanych możliwości i warunków
organizacyjno-technicznych. Organizator zastrzega sobie prawo
powiadomienia zgłaszającego o przyznaniu powierzchni o wielkości lub
rodzaju odmiennym od wskazanej przez zgłaszającego w Formularzu
Zamówienia w zależności od dysponowania przez Organizatora
niezarezerwowaną powierzchnią wystawienniczą w momencie przyjęcia
zgłoszenia oraz technicznych możliwości lokalizacyjnych obiektu
wystawienniczego.
Jeżeli
wielkość
lub
rodzaj
powierzchni
wystawienniczej przyznanej przez Organizatora różni się od wskazanej
przez zgłaszającego w Formularzu Zamówienia, umowa jest zawarta na
warunkach ustalonych przez Organizatora i przesłanych zgłaszającemu,
zgodnie z brzmieniem zdania poprzedniego.
3. Miejscem zawarcia umowy uczestnictwa jest Wrocław, Polska.
§ 3. REKLAMA
1. REKLAMA
a) Wystawca oświadcza, że wykorzystane przy wykonaniu umowy
uczestnictwa w GIEŁDZIE przysługujące mu prawa własności
intelektualnej nie zagrażają i nie naruszają praw lub dóbr osób trzecich,
w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw
autorskich, a także innych chronionych prawem własności intelektualnej.
b) W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią uzasadnionego roszczenia
wynikającego z tytułu naruszenia praw określonych w pkt a) powyżej,
Wystawca
zrekompensuje
Organizatorowi,
jako
wyłącznie
odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem
przeciwko niemu tych roszczeń, zwalniając Organizatora od wszelkich
zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
c) Ustawianie eksponatów reklamowych poza stoiskiem jest odpłatne
i wymaga zgody Organizatora. Ustawienie eksponatów poza stoiskiem
pomimo braku zgody jest równoznaczne z usunięciem reklam na koszt
i ryzyko Wystawcy. Organizator nie udzieli zgody na wystawienie
eksponatów, w sytuacji gdy zostaną one uznane za niebezpieczne.
Eksponaty nie mogą być ustawiane w ciągach komunikacyjnych,
a prezentacja urządzeń nie może utrudniać lub uniemożliwiać
bezpiecznego przemieszczania się wystawców i publiczności.
d) Organizator zastrzega sobie prawo ewentualnego zagospodarowania
ścian zewnętrznych stoiska Wystawcy.

§ 4. MONTAŻ STOISK
1.
2.

Terminy montażu, aranżacji i demontażu stoisk określone są
w Postanowieniach Szczegółowych dla Wystawców Giełdy.
Organizator realizuje usługę zabudowy i wyposażenia stoisk w wersji
standard. Wystawcy
zamawiają tę usługę poprzez stosowny
Formularz Zamówienia.

W przypadku zlecenia Organizatorowi usługi budowy i wyposażenia
stoiska Wystawca odpowiada za zaistniałe na stoisku braki lub
uszkodzenia zabudowy i wyposażenia i zobowiązany jest do pokrycia
kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych lub zaginionych
elementów stoiska.
4.
Budowę i wyposażenie stoiska Wystawca może przeprowadzić
samodzielnie lub zlecić firmie zewnętrznej, za której działania
Wystawca odpowiada jak za własne. Wystawca wskazuje wówczas
Organizatorowi dane firmy odpowiedzialnej za wykonanie zabudowy.
Budowę stoiska należy zakończyć najpóźniej w ostatnim dniu montażu
określonym w Postanowieniach Szczegółowych dla Wystawców
Giełdy.
5.
Wystawca wykonujący zabudowę stoiska samodzielnie lub siłami firmy
zewnętrznej
przedstawia
Organizatorowi
do
uzgodnienia
zwymiarowany projekt zabudowy wynajętej powierzchni (w 2 rzutach:
pionowym i poziomym), ze wskazaniem lokalizacji miejsc przyłączy
mediów, a także projekt techniczny instalacji elektrycznej. Elementy
używane do wykonania zabudowy stoiska powinny posiadać atesty
trudnopalności.
6.
Warunki przystąpienia do budowy stoiska:
- uzyskanie od Organizatora akceptacji przedstawionego projektu
zabudowy realizowanej samodzielnie lub siłami firmy zewnętrznej
wynajętej powierzchni,
- dostarczenie danych firmy wskazanej jako wykonawcy stoiska.
7.
Firmy zewnętrzne budujące stoiska i przyjmujące powierzchnię pod
zabudowę zobowiązane są do oddania jej po zakończeniu GIEŁDY
w stanie, w jakim ją przejęły. Za powierzchnię uporządkowaną rozumie
się: powierzchnię czystą bez widocznych uszkodzeń mechanicznych,
bez śladów naklejanych taśm, z usuniętymi odpadami
technologicznymi i innymi podczas montażu, użytkowania i demontażu
stoiska.
8.
Wystawca lub firma przez niego upoważniona, w tym firma
wykonująca
zabudowę,
dokonuje
odbioru
powierzchni
wystawienniczej podpisując stosowny protokół odbioru.
9.
Na terenie hali wystawienniczej obwiązuje całkowity zakaz wkręcania,
przybijania, przeklejania i mocowania jakichkolwiek elementów do
zabudowy i konstrukcji hal.
10. Szczegółowe warunki dotyczące montażu i demontażu stoisk określne
są w dokumencie: Przepisy techniczne, przeciwpożarowe i bhp
obowiązujące na terenach EXPO - ŁÓDŹ stanowiącym integralną
cześć niniejszego Regulaminu.
3.

§ 5. ZASADY WSTĘPU I WJAZDU NA TERENY WYSTAWIENNICZE
1.

2.

Zasady wstępu dla Wystawców GIEŁDY:
a) Wejścia na tereny zewnętrzne i wewnętrzne w okresie montażu,
aranżacji, demontażu stoisk oraz trwania GIEŁDY dla Wystawców oraz
obsługi stoisk możliwe jest wyłącznie na podstawie identyfikatorów
WYSTAWCA wydanych przez Organizatora
b) Wystawcy przysługuje 10 sztuk identyfikatorów WYSTAWCA.
Zapotrzebowanie na identyfikatory powyżej 10 sztuk należy
zgłosić organizatorowi najdalej na 30 dni przed imprezą.
c) Wjazd na teren parkingu dla Wystawcy obowiązuje na podstawie
KARTY PARKINGOWEJ w ilości 1 sztuki dla samochodu
osobowego lub zamiennie – dostawczego. Rodzaj samochodu
należy zgłosić Organizatorowi najdalej na 30 dni przed początkiem
imprezy.
Zasady wstępu dla realizatorów indywidualnej zabudowy stoisk:
a) Wystawcy samodzielnie wykonujący zabudowę własnego stoiska
oraz firmy zewnętrzne, niezwiązane umową o współpracy

3.

z Organizatorem, którym Wystawca zleca zabudowę stoiska otrzymują
karty wstępu na okres montażu i demontażu dla swoich ekip
montażowych – identyfikatory SERWIS.
b) identyfikatory SERWIS są imienne oraz zawierają nazwę firmy
realizującej zlecenie dla Wystawcy.
c) Wjazd na tereny targowe w okresie montażu i demontażu stoisk
nie wymaga KART PARKINGOWYCH.
Zasady wydawania i odbioru IDENTYFIKATORÓW WYSTAWCA
I SERWIS przekazane zostaną w komunikatach wysyłanych
wystawcom i realizatorom zabudowy w formie elektronicznej.

§ 6. UBEZPIECZENIE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu
wystawców GIEŁDY, spowodowane przez osoby trzecie albo wyłącznie
z winy poszkodowanego.
2. O wystąpieniu szkody wystawca GIEŁDY ma obowiązek pisemnie
powiadomić ORGANIZATORA, a także najbliższy komisariat policji
niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu wystawców
GIEŁDY spowodowane siłą wyższą, pożarem, eksplozją, uderzeniem
pioruna, wichurą, zalaniem wodą, niezależną od Organizatora przerwą
w dostawie prądu itp.
4. Na wyłączenie odpowiedzialności Organizatora z powyższych przyczyn nie
mają wpływu podejmowane przez Organizatora szczególne środki
zabezpieczenia terenów wystawienniczych.
5. Wystawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody będące
następstwem funkcjonowania jego urządzeń, eksponatów, sprzętu i innych
przedmiotów, które Wystawca wnosi na teren hali lub pracy jego
pracowników lub firm współpracujących w trakcie przygotowywania,
trwania i likwidacji ekspozycji.
6. Każdy Wystawca powinien we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu
odpowiedzialności cywilnej, jak również dokonać ubezpieczenia swojego
mienia, które na czas GIEŁDY znajdować będzie się na terenach
wystawienniczych (eksponaty, sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy
budowy i wyposażenia stoisk, mienie prywatne, pojazdy służbowe itp.),
zarówno na czas trwania Giełdy, jak i w okresie montażu i demontażu
stoisk.
§ 7. ZABEZPIECZENIE TERENU
1. Tereny, na których odbywa się GIEŁDA strzeżone są przez służby
ochrony i zabezpieczenia. Służby porządkowe zabezpieczają tereny
GIEŁDY w godzinach zaplombowania obiektu.
2. Zabezpieczenie terenu hali odbywa się w obecności przedstawicieli
wszystkich stoisk poprzez codzienne komisyjne plombowanie
i rozplombowanie.
Nieobecność Wystawcy przy czynnościach otwarcia i zamknięcia zwalnia
Organizatora z odpowiedzialności za mienie zgromadzone na stoisku.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia eksponatów
powstałe w wyniku przerw w dostawie energii elektrycznej, zasilania
wodnego itp. oraz spowodowane siłą wyższą, np. pożarem, eksplozją,
uderzeniem pioruna.
§ 8. ORGANIZACJA PRACY NA STOISKU
1. Podczas GIEŁDY Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia na stoisku
stałej obsługi i nadzoru. W godzinach otwarcia GIEŁDY stoisko wraz
z obsługą powinno być dostępne dla zwiedzających. Konieczność
okresowego zamknięcia stoiska wymaga uprzedniej zgody Organizatora.
W tym czasie mienie znajdujące się w obrębie wynajętego stoiska
Wystawca zabezpiecza we własnym zakresie i na własny koszt.
W przypadkach uzasadnionych np. ochroną wzoru użytkowego przed
konkurencją, za zgodą Organizatora, Wystawca ma prawo ograniczyć
dostęp szerokiej publiczności do wydzielonej części swojego stoiska
i udostępnić je tylko osobom posiadającym specjalne uprawnienia. W tym
czasie na stoisku powinna być zapewniona obsługa w zakresie
udzielania zwiedzającym informacji o prezentowanych usługach bądź
produktach.
2. Prezentacja urządzeń, praca nośników reklamowych, odtwarzanie
i wykonywanie utworów muzycznych itp. w obrębie stoiska
wystawienniczego nie może przekroczyć 70 dB. Zabranie się kierowanie
kolumn głośnikowych w stronę ciągów komunikacyjnych i sąsiednich
stoisk.

3. Wystawca oraz realizator zabudowy zobowiązani są:
a) przed rozpoczęciem Giełdy - do usunięcia z wynajętej powierzchni
oraz okolicznego terenu pustych opakowań lub odpadów pozostałych
po montażu i urządzaniu,
b) po zakończeniu Giełdy - do usunięcia eksponatów, zdemontowania
zabudowy
oraz
przywrócenia
zajmowanej
powierzchni
wystawienniczej do pierwotnego stanu, najpóźniej do ostatniego dnia
demontażu stoiska; odpady, opakowania i śmieci należy
posegregować i wrzucić do specjalnych pojemników oznakowanych
zgodnie z zasadą selektywnej zbiórki odpadów; odpady
wielkogabarytowe oraz te, których nie można posegregować należy
wrzucić do pojemników przeznaczonych na odpady mieszane
z zastrzeżeniem zakazu wyrzucania odpadów niebezpiecznych dla
zdrowia i środowiska; w przypadku niewykonania powyższych prac
porządkowych, Organizator zleci ich wykonanie na koszt i ryzyko
najemcy powierzchni.
§ 9. DEMONTAŻ STOISKA
1. Zabrania się wywozu eksponatów oraz demontowania stoiska przed
zakończeniem GIEŁDY. Do działań tych można przystąpić dopiero po
zamknięciu hali wystawienniczej dla zwiedzających. W przypadku
naruszenia powyżej wskazanego obowiązków przez Wystawcę,
Organizator ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 1 000,00 zł
netto.
2. Elementy zabudowy i wyposażenia stoiska, nieuprzątnięte przez
Wystawcę w okresie demontażu, a pozostawione bez wcześniejszej
zgody Organizator, uważa się za mienie porzucone, a koszt ich usunięcia
obciąża Wystawcę.
3. Udokumentowane zniszczenie lub uszkodzenie majątku Expo - Łódź
dokonane przez Wystawcę lub firmy zabudowujące stoiska, skutkuje
koniecznością przywrócenia zniszczonych (uszkodzonych) elementów
do stanu pierwotnego na koszt Wystawcy. Oceny zniszczeń lub ubytków
majątku Expo - Łódź dokonuje komisja powołana przez Expo – Łódź oraz
przedstawicieli Organizatora.
§ 10. PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Terminy i godziny dostępności hali i zewnętrznych terenów
wystawienniczych, z uwzględnieniem okresu montażu i demontażu
zabudowy stoiska określają Postanowienia Szczegółowe Giełdy.
2. Wystawca Giełdy jest zobowiązany do przestrzegania wydawanych
przez Organizatora poleceń porządkowych.
3. Fotografowanie, filmowanie i wykonywanie rysunków przez Wystawców
pojedynczych stoisk i eksponatów wymaga uprzedniej zgody
zainteresowanego wystawcy GIEŁDY. Jeżeli powyższe czynności mogą
spowodować zakłócenie w organizacji i przebiegu imprezy, na ich
dokonanie wymagana jest zgoda Organizatora.
4. Zabronione jest wnoszenie na tereny EXPO - ŁÓDŹ broni, amunicji
i materiałów wybuchowych oraz przedmiotów, których używanie może
zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenie
wystawienniczych.
5. Zabronione jest wprowadzanie (wnoszenie) na tereny EXPO - ŁÓDŹ
zwierząt.
§ 11. REKLAMACJE
1. Reklamacje Wystawców wobec Organizatora powinny być zgłaszane
w formie pisemnej.
2. Reklamacje dotyczące zabudowy stoiska wykonanej przez
Organizatora, lokalizacji i rozmiarów faktycznie zajmowanej powierzchni
będą przez niego rozpatrywane pod warunkiem ich pisemnego
zgłoszenia najpóźniej do ostatniego dnia trwania GIEŁDY włącznie
(przed demontażem stoiska).
3. Pozostałe reklamacje Wystawców mogą być zgłaszane nie później niż
w terminie 14 dni od dnia zakończenia GIEŁDY.
4. Po upływie wskazanych powyżej terminów reklamacje nie będą
uwzględnione.
§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, częściowego
zamknięcia, skrócenia albo przełożenia terminu GIEŁDY w przypadkach
zaistnienia okoliczności od niego niezależnych. W takich
okolicznościach Wystawca nie ma prawa do odszkodowania lub
zmniejszenia opłat za najem powierzchni wystawienniczej.

2. Wystawcy GIEŁDY wyrażają zgodę na wykorzystanie w materiałach
promocyjnych, informacyjnych i dokumentacyjnych ich utrwalonego
podczas Giełdy wizerunku i/lub wizerunku przedstawiającego ich
stoisko oraz prezentowane eksponaty i towary. Wyrażenie zgody na
utrwalenie wizerunku wystawcy GIEŁDY, jak również na jego
publikowanie nie jest wymagane jeżeli zdjęcia lub film przedstawiają
ogólne zgromadzenie, publiczną imprezę, na których różne osoby
stanowią szczegół ogółu treści zdjęcia, filmu lub innego zapisu
wizerunku postaci.
3. Wystawca GIEŁDY ma obowiązek respektować obowiązujące przepisy
prawa wspólnotowego Unii Europejskiej i przepisy prawa wewnętrznego
Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Ewentualne spory, nie rozstrzygnięte uprzednio w drodze ugody,
poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla
siedziby Organizatora.
5. Dla rozstrzygania sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst
Regulaminu w języku polskim. Prawem obowiązującym przy
interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo polskie.

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

……………………………………………
Pieczątka firmy

