REGULAMIN TARGÓW BABY DAY 15-16.06.2019
Sobota 10.00-17.00
Niedziela 10.00-17.00
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Lokalizacja stoiska niezabudowanego uzależniona jest od możliwości
organizacyjnych. Wystawca jest zobowiązany do przygotowania stoiska. Montaż i
demontaż stoiska leży w zakresie Wystawcy. Wystawca przygotowuje stoisko pod
względem promocyjnym, miedzy innymi wyposażając je w materiały reklamowe
itp.
Wystawca ponosi wszelkie koszty ewentualnych szkód i napraw wyrządzonych
przez niego samego oraz osoby w jakikolwiek sposób z nim związane. Ponadto
Wystawca bierze na siebie odpowiedzialność za towary, sprzęty pozostawione na
stoisku
Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane przez zwiedzających w czasie
trwania imprezy.
Montaż stoisk odbywać się będzie wyłącznie w terminie i miejscu wskazanym
przez Organizatora tj 14.06.2019 od godz.12.00- 19:30. oraz 15.06.2019 w
godz. 7:00- 10:00.
Wystawca może urządzić swoje stoisko wyłącznie na powierzchni wskazanej przez
Organizatora. Wszelkie eksponaty, dekoracje, krzesła dla zwiedzających itp.
powinny znajdować się w obrębie stoiska
Zakazuje się montażu i demontażu stoiska w godzinach trwania imprezy. W
przypadku wcześniejszego opuszczenia stoiska przez Wystawcę, zapłaci on
Organizatorowi karę umowną w wysokości 500 PLN.
Wystawca zobowiązuje się do przywrócenia do stanu pierwotnego wszystkich
elementów w miejscu targów, które zostaną oklejone bądź zmienione na cele
organizowanych targów.
Demontaż stoiska nastąpi po zakończeniu targów od godziny 17.00 w dniu
16.06.2019 r. do godziny 20.00.
Niewykonanie demontażu w w/w terminie upoważnia Organizatora do dokonania
demontażu na koszt Wystawcy.
Podczas montażu i demontażu wystawca jest zobowiązany do posprzątania miejsc
załadunku i wyładunku.
Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania ekspozycji i
eksponatów znajdujących się na całym terenie targowym oraz wykorzystywania
tych materiałów do celów marketingowych.
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych
dotyczących informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstw, uzyskanych w
czasie realizacji niniejszej umowy a w szczególności: informacji technicznych,
technologicznych, organizacyjnych i handlowych.
Wystawca oświadcza, że wyraża zgodę na umieszczenie informacji o udziale w
targach, oraz podanie nazwy firmy na stronie internetowej wydarzenia oraz w
mediach społecznościowych.
Wystawcy wynajmujący powierzchnie otrzymują 2 sztuki identyfikatorów (do
odebrania w dniu montażu lub w dniu targów) ,,Wystawca”
Podłączenie do prądu stoisk jest możliwe ( prosi się o zabranie ze sobą
przedłużki w celu podpięcia się do fazy) w innym wypadku koszt
podpięcia do pradu stoiska niezabudowanego to koszt- 50 zł.
Kazdy dodatkowy identyfikator koszt 5 zł
Jeżeli Wystawca posiada własne stoisko, jest obowiązany przedstawić
zatwierdzony przez projektanta stoiska projekt stoiska
Na terenie targowym obowiązuje zakaz:
o palenia tytoniu i używania otwartego ognia (palenie tytoniu dozwolone jest
wyłącznie w miejscach wyznaczonych);
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Wystawca jest zobowiązany przebywać na stoisku w godzinach otwarcia targów.
Wystawcy oraz personel zatrudniony na stoiskach mają prawo przebywać na
terenach targowych poza godzinami otwarcia wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia
od służby ochrony targów. W przypadku ujawnienia przez służbę ochrony faktu
przebywania Wystawcy na swoim stoisku bez zezwolenia, ma on prawo użycia
wszelkich zgodnych z prawem środków zmierzających do spowodowania
opuszczenia przez Wystawcę swojego stoiska.
Służba ochrony targów ma również prawo do usunięcia za pomocą wszelkich
dozwolonych przez prawo środków Wystawcę, który w czasie trwania targów w
jakikolwiek sposób zakłóca porządek lub zachowuje się w sposób naruszający
renomę Organizatora.
Wystawca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem wydarzenia, regulaminem
obiektu wraz z wyciągiem z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i instrukcją
ochrony.

MAPKE Z WYZNACZONYM MIEJSCEM PRZEŚLEMY DO 11.06.2019 WŁĄCZNIE

