REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW
II GIEŁDY GRUPY INSTAL – KONSORCJUM
W DNIACH 4-6.09.2019 R.
§1. Postanowienia ogólne

1.

Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników, w tym Wystawców, którzy w czasie trwania Giełdy
będą przebywać na terenie Hali Expo-Łódź.

2.

Giełda odbędzie się na terenach wystawienniczych Hali Expo – Łódź przy al. Politechniki 4 w Łodzi w dniach
4-6.09.2019 r.

3.

Definicje:
a)

Uczestnik – każda osoba znajdująca się na terenie organizowanej Giełdy w czasie jej trwania,

b)

Wystawca – Uczestnik, któremu Organizator przydzielił powierzchnię wystawienniczą w celu
zaprezentowania i sprzedaży swoich towarów, produktów i usług,

c)

Giełda – II Giełda Towarowa Grupy Instal – Konsorcjum,

d)

Organizator – Instal-Konsorcjum Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Krakowska 29,
50-424 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: 0000073751, NIP: 8991148563, REGON: 930840349,

e)

Regulamin – niniejszy regulamin Giełdy.

4.

Każdy Uczestnik obowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

5.

Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa i właściwej organizacji Giełdy poprzez określenie zasad
zachowania się Uczestników na Giełdzie i korzystania przez nich z terenu, na którym przeprowadzana jest
Giełda.
§2. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie Giełdy

1.

Giełda ma charakter zamknięty i jest przeznaczona wyłącznie dla Wystawców, Uczestników oraz osób
uprawnionych przez Organizatora.

2.

Osoby małoletnie uczestniczą w Giełdzie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi
pieczę.

3.

Uczestnicy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych
na Giełdzie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń
pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i
porządku.

4.

Uczestnik decydując się na udział w Giełdzie, przyjmuje do wiadomości, że na jej terenie przebywa na
własne ryzyko i odpowiedzialność.

5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu Uczestnika, spowodowane przez
innych Uczestników Giełdy albo wyłącznie z winy poszkodowanego.

6.

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie
odbywa się Giełda w stosunku do innych jej Uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.

7.

Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o wystąpieniu szkody.

8.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Uczestników spowodowane siłą wyższą,
pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą, niezależną od Organizatora przerwą w
dostawie prądu itp.

9.

W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia Uczestnik zobowiązany jest
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora oraz właściwe służby porządkowe, a także osoby
bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.

10. Organizator utrwala przebieg Giełdy. Wizerunek Uczestników przebywających na terenie Giełdy może więc
zostać

utrwalony,

a

następnie

rozpowszechniony

dla

celów

informacyjnych,

dokumentacyjnych,

sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora. Wyrażenie zgody na utrwalenie
wizerunku przez Uczestników 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.
11. Wejście na teren Giełdy, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na utrwalanie i
nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas Giełdy, na określonych polach eksploatacji
(biuletyn Instal-Konsorcjum, InstraGIK, strona internetowa wydarzenia: https://gieldatowarowa.ik.pl/ w formie
fotorelacji z wydarzenia). Niniejsza zgoda pozwala na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i
terytorialnie) rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym.
12. Uczestnik biorący udział w Giełdzie wchodząc na teren Giełdy godzi się na rejestrację, utrwalanie i
rozpowszechnianie wizerunku bez dochodzenia roszczeń majątkowych w tym zakresie wobec Organizatora.
13. Organizator może odmówić wstępu osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed wejściem na teren
Giełdy. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego Organizator może wezwać Uczestnika do
właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w Giełdzie wezwać do
opuszczenia przez niego terenu Giełdy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania
powyższego żądania.
14. Organizator może odmówić wstępu na Giełdę Uczestnikowi, będącej pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających.
15. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych
powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się
zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe
lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w
szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię
elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w
zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
17. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a)

na stronie internetowej Organizatora,

b)

na terenie Giełdy.

18. Postanowienia szczegółowe Giełdy oraz przepisy techniczne, przeciwpożarowe i BHP obowiązujące na
terenach Expo-Łódź stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
19. Odpowiednie służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz przeciwpożarowe
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
20. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa
polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
21. Wejście na teren Giełdy oraz sam udział w Giełdzie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika
niniejszego Regulaminu.
22. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje w dniach odbywania się Giełdy, tj. 4-6.09.2019 r.
ORGANIZATORZY

