REGULAMIN TARGÓW
BABY BOOM 17-18.11.2018
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin stanowi integralną część Zgłoszenia-Umowy.
Dodatkowe postanowienia szczegółowe, wydawane będą w miarę potrzeb i będą stanowiły integralną część Zgłoszenia.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Podstawą uczestnictwa jest przesłanie Zgłoszenia oraz uiszczenie zaliczki za udział w wysokości 40% wartości brutto.
W przypadku niedokładnego wypełnienia formularza Zgłoszenia, wszystkie skutki wynikłe z tego tytułu ponosi Wystawca.
WARUNKI PŁATNOŚCI
Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator wystawi dla Wystawcy fakturę zaliczkę VAT na 40% wartości całego zamówienia.
Wystawca dokonuje zapłaty pozostałej kwoty wynikającej ze zgłoszenia, płatność należy uregulować w ciągu 7 dni od daty
wystawienia faktury.
Warunkiem uczestnictwa w targach jest całkowite uregulowanie płatności za stoisko.
Wszelkie reklamacje lub pretensje zgłoszone przez Wystawcę, nie mogą stanowić podstawy do opóźnienia zapłaty
należności.
O dopuszczeniu do uczestnictwa w Targach decyduje Organizator, który ma prawo odrzucić w szczególnym przypadku
Zgłoszenie Uczestnictwa.
Z uwagi na ograniczoną powierzchnię, o przyjęciu Zgłoszenia i rezerwacji stoiska decyduje kolejność dokonywanych
wpływów należności na konto Organizatora.
ANULOWANIE UCZESTNICTWA
Jeżeli Wystawca pisemnie anuluje swój udział po 10.09.2018 powoduje to przepadek 40% zaliczki na poczet udziału
w targach a pisemna rezygnacja w terminie krótszym niż na 14 dni przed Targami obliguje Wystawcę do zapłacenia
Organizatorowi 100% wartości zlecenia.
LOKALIZACJA
Lokalizacja stoiska wynika z ogólnego projektu zabudowy powierzchni wystawienniczej oraz warunków organizacyjnotechnicznych Targów.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany:
- lokalizacji stoiska
- wielkości powierzchni zamówionej przez Wystawcę, jeżeli względy organizacyjne i projektowo-techniczne uniemożliwiają
realizację życzeń Wystawcy.
EKSPONATY
O ekspozycji na własnym stoisku decyduje Wystawca.
Na stoisku mogą być prezentowane wyłącznie artykuły określone w Zgłoszeniu – Umowie Wystawcy lub Współwystawcy.
REKLAMA
Każdy Wystawca ma prawo do reklamy swoich towarów wyłącznie na własnym stoisku.
Reklama poza stoiskiem może być realizowana wyłącznie za pośrednictwem Organizatora.
ORGANIZACJA EKSPOZYCJI
Zabudowa i wyposażenie stoiska wykonane są na zamówienie, koszt i ryzyko Wystawcy.
Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów budowlano-montażowych i przeciwpożarowych obowiązujących na
terenie obiektów targowych.
Zabrania się umieszczania na ścianach stoiska eksponatów oraz materiałów reklamowych, za pomocą techniki, która
spowoduje trwałe uszkodzenie ścian lub stelażu (np: przewiercanie, wbijanie gwoździ, malowanie, klejenie nieodpowiednimi
materiałami, itp.). W przypadku stwierdzenia takiego uszkodzenia, Organizator obciąży Wystawcę dwukrotną wartością
zniszczonego elementu.
Ściany zewnętrzne stoiska zabudowanego pozostają w gestii Organizatora.
Wystawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone Organizatorowi targów lub osobom
trzecim, wynikłe z funkcjonowania jego urządzeń (lub Współwystawcy) w trakcie przygotowania, trwania i likwidacji
stoiska targowego. Tym samym zobowiązuje się do pokrycia kosztów remontu lub odtworzenia zniszczonego obiektu oraz
jego urządzeń.
Stoisko powinno być przygotowane przez Wystawcę, co najmniej na pół godziny przed otwarciem Targów.
W przypadku nie zagospodarowania stoiska w wyżej wymienionym terminie, Organizator zastrzega sobie prawo do jego
zagospodarowania według własnego uznania, bez zwrotu kosztów.
Udostępnienie powierzchni przez Wystawcę innemu Wystawcy, może nastąpić tylko za zgodą Organizatora,.
Jeżeli Wystawca nie uzgodni planu zagospodarowania powierzchni, Organizator dzieli ją zgodnie z typowym projektem.
Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi stoiska na cały czas trwania Targów, w godzinach ustalonych przez
Organizatora. Wcześniejsza likwidacja stoiska nie jest dopuszczalna.
Wystawca, opuszczając stoisko w dniu zakończenia Targów, zobowiązany jest poinformować o tym Organizatora.
Wszelkie przebudowy stoiska oraz zmiany wyposażenia, w stosunku do wcześniej ustalonych w Zgłoszeniu, będą
realizowane w ramach możliwości technicznych Organizatora.
W dniu otwarcia Targów, przebudowy stoisk wynikające z wprowadzonych w tym dniu przez Wystawcę zmian, będą
wykonywane jedynie w wyjątkowych przypadkach, przy czym Wystawca zostanie obciążony dwukrotną wartością
zamówionej usługi.
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PRZEPISY PORZĄDKOWE
Organizator udostępnia Wystawcom powierzchnię na urządzenie stoisk w dniu: sobota 17.11.2018 od godziny 6.00.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wcześniejsze wejście na halę, po uzgodnieniu z Organizatorem.
Otwarcie Targów nastąpi w dniu 17.11.2018 o godz. 10.00
Po zakończeniu Targów, tereny targowe zostaną udostępnione Wystawcy, celem likwidacji stoiska do godz. 20.00.
Wystawca zobowiązany jest do stałej troski o czystość, ład i porządek na stoisku.
ELEKTRYCZNOŚĆ I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Prace elektryczne są wykonywane wyłącznie przez upoważnionego elektryka, działającego na zlecenie Organizatora.
Na terenie Targów obowiązuje zakaz:
- palenia tytoniu i używania otwartego ognia, poza wyznaczonymi miejscami
- instalowania urządzeń elektrycznych w odległości mniejszej niż 60 cm od materiałów łatwopalnych i 30 cm od materiałów
trudnopalnych, oraz urządzeń odizolowanych od palnego podłoża
- korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej
- pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń, przystosowanych do ciągłej eksploatacji
- wnoszenia na tereny ekspozycyjne substancji chemicznych, pożarowo niebezpiecznych
- zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych, oraz tarasowania przejść i wyjść ewakuacyjnych
- używania sprzętu pożarniczego do innych celów.
Organizator wykonuje podłączenia energetyczne stoisk z instalacjami hali (poza ustalonym w Zgłoszeniu standardem), za
dodatkową opłatą.
Jeżeli Wystawca zamierza samodzielnie wykonać zabudowę stoiska:
- projekt zabudowy i instalacji elektrycznej musi zostać zatwierdzony przez Organizatora,
- zobowiązany jest do posiadania atestu stwierdzającego wykonanie impregnacji przeciwpożarowej, zastosowanej na stoisku
wykładziny dywanowej,
- zobowiązany jest przedstawić protokół badania skuteczności zerowania instalacji swojego stoiska, pod rygorem odłączenia
zasilania stoiska, alternatywnie do badania skuteczności zerowania Wystawca może przedstawić zaświadczenie, że instalację
stoiska wykonano zabezpieczając ją wyłącznikiem różnicowo - prądowym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
ZABEZPIECZENIE TARGÓW
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia eksponatów znajdujących się na terenach
targowych, jak również za pozostałe szkody powstałe w wyniku kradzieży, ognia, zalania wodą, przerw w dostawie energii
i z innych przyczyn. Dotyczy to okresu poprzedzającego otwarcie Targów, czasu ich trwania oraz po ich zakończeniu.
W okresie trwania Targów, hala targowa jest otwierana i zamykana przez ochronę Targów w obecności Organizatora oraz
wszystkich zainteresowanych Wystawców.
W okresie pomiędzy otwarciem a zamknięciem hali, uczestnicy zobowiązani są do zabezpieczenia swoich eksponatów
we własnym zakresie, przed ewentualnymi szkodami bądź ubytkami.
Po zamknięciu hali targowej, od godz. 16.30 do godz. 10.00 dnia następnego targów, tereny targowe są strzeżone przez
służbę ochrony Targów.
Ubezpieczenia ekspozycji oraz osób dokonuje Wystawca na własny koszt.
Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia Organizatorowi wszelkiej powstałej szkody.
Po zakończonym dniu targowym, Wystawca ma obowiązek opuścić stoisko, w momencie przybycia służby ochrony Targów,
oraz dostosować się do jej poleceń.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zapisy Regulaminu Uczestnictwa w Targach i Postanowień Szczegółowych do Regulaminu Uczestnictwa w Targach oraz
Regulaminu Obiektu, w którym odbywają się targi, stanowią integralna cześć umowy.
Wystawca wyraża zgodę na zamieszczanie w materiałach reklamowych i informacyjnych zdjęć i opisów swojej ekspozycji
targowej.
W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora (skrócenie, odłożenie lub częściowe zamknięcie
imprezy), Wystawcy przysługuje zwrot poniesionych kosztów, bez prawa jakiegokolwiek odszkodowania.
Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu udziału oraz robót, dostaw i usług zleconych Organizatorowi przez Wystawców,
podaje się orzecznictwu właściwych sądów w Zielonej Górze.
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