REGULAMIN TARGÓW
1.WARUNKI UDZIAŁU
1.1. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie i podpisanie KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - przez
Zgłaszającego.
1.2. Przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA na adres Biura Targów.

2.REZYGNACJAZ UCZESTNICTWAWTARGACH
2.1. W przypadku, gdy Wystawca zrezygnuje z udziału w Targach, zobowiązany jest do pisemnego poinformowania o tym
fakcie Organizatora nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem targów.

3. ZABUDOWA POWIERZCHNI EKSPOZYCYJNEJ
3.1. Organizator gwarantuje Wystawcy stoisko targowe w zabudowie standardowej o powierzchni 6m 2. Stoisko jest
udostępniane wystawcy bezpłatnie.
3.2. Lokalizacja stoiska wynika z projektu zabudowy powierzchni wystawienniczej, wykonanego przez Organizatora, warunków
organizacyjno-technicznych Targów.
3.3. Organizator zastrzega sobie prawo: zmiany lokalizacji stoiska, planu zabudowy ekspozycji lub powierzchni.
3.4. Zabrania się umieszczania na elementach konstrukcyjnych stoiska i podłożu eksponatów reklamowych i innych
przedmiotów za pomocą techniki, która powoduje trwałe uszkodzenie elementów stoiska (np. przewiercanie, wbijanie gwoździ).
W przypadku stwierdzenia takiego uszkodzenia Organizator obciąży Wystawcę kosztami likwidacji szkody.

4. EKSPONATY
4.1. Eksponaty nie mogą być umieszczane w ciągach komunikacyjnych przylegających do stoiska, a pokazy sprzętu nie mogą
utrudniać lub uniemożliwiać bezpiecznego poruszania się uczestników i publiczności.
4.2.Wystawca zobowiązany jest do dostarczenia eksponatów i materiałów pomocniczych na miejsce imprezy i do zabrania ich
po zakończeniu imprezy w czasie uzgodnionym z Organizatorem.
4.3. Dostarczanie eksponatów i innych rzeczy Wystawcy na stoisko odbywa się na koszt i ryzyko Wystawcy.

5. TREŚCI PRZEKAZYWANE PODCZAS TARGÓW
5.1.Wystawca może prowadzić działalność reklamową i informacyjną zawierającą się w ramach tematyki imprezy w obrębie
własnego stoiska w taki sposób, by nie przeszkadzać innym Wystawcom ani nie zakłócać ogólnego przodku wystawy.

6. PRZEPISYORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE
6.1. Przygotowania ekspozycji targowych przez Wystawców odbywają się w dzień rozpoczęcia imprezy, w godz. 8.00- 10.00.
6.2.Przydzielone stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla Wystawcy. Udostępnienie stoiska przez Wystawcę innemu Wystawcy
może nastąpić tylko za zgodą Organizatora na warunkach przez niego podanych.
6.3. W godzinach otwarcia imprezy targowej stoiska winny być dostępne dla gości targowych.
6.4. Przez okres dysponowania stoiskiem Wystawca ponosi materialną odpowiedzialność za powierzone mu mienie.
6.5. Wszelkie naprawy lub zmiany stoisk i ekspozycji, w postaci usuwania lub dodawania materiałów muszą być
przeprowadzane w chwilach, gdy pomieszczenia są wolne od zwiedzających.
6.6. Przejścia powinny cały czas pozostawać niezablokowane.
6.7. Likwidacja stoiska przez Wystawców odbywać się może po zakończeniu targów, najwcześniej po godz. 15.00 . W
przypadku nie opróżnienia powierzchni wystawienniczej w terminie Organizatorowi przysługuje prawo przemieszczenia
pozostawionych towarów oraz sprzętu w inne miejsce, na ryzyko i koszt Wystawcy.

7. BEZPIECZEŃSTWO, UBEZPIECZENIE
7.1. Wystawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z uczestnictwa w imprezie
targowej, jak również ubezpieczenia eksponatów.
7.2 Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich poleceń w zakresie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej
oraz porządkowych wydawanych przez Organizatora.

8. ZABEZPIECZENIE TERENU
8.1. W czasie trwania targów pawilon targowy jest udostępniony Wystawcom w godzinach 8.00 – 17.00 .
8.2. W godzinach otwarcia ekspozycji tj. 10.00 – 15.00 Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie
eksponatów, urządzeń i sprzętu przed ewentualnymi szkodami lub ubytkami.
8.3. Nieobecność Wystawcy po otwarciu targów dla zwiedzających tj. w godz. 10.00 – 15.00 zwalnia Organizatora od
odpowiedzialności za mienie znajdujące się na stoisku Wystawcy.

9. REKLAMACJEI ROSZCZENIA
9.1. Wszelkie reklamacje i roszczenia wynikające z udziału w targach winny być zgłaszane w formie pisemnej, w terminie do
trzech dni po zakończeniu targów pod rygorem nieważności.

10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Wystawcy biorcy udział w targach zobowiązani są do stosowania obowiązujących przepisów; przestrzegania
niniejszego regulaminu. Nieprzestrzeganie niniejszych warunków pociąga za sobą odpowiedzialność materialną za wszelkie
szkody i straty poniesione przez Organizatora i osoby trzecie.
10.2. Organizator zastrzega sobie prawo, w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, do odwołania, skrócenia,
odłożenia lub częściowego zamknięcia imprezy.
10.5 Wszelkie zmiany w KARCIE ZGŁOSZENIA wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10.6.Wstosunkach prawnych między Wystawcą a Organizatorem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie
spory mogące wynikać z tytułu udziału w targach, będzie rozstrzygać Sąd Rejonowy w Rzeszowie .
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