REGULAMIN TARGÓW
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą Wystawców
ŚLĄSKICH TARGÓW BUDOWLANYCH („Targi”),
odbywających się na terenie Centrum domEXPO Opole, ul. Kępska 8
w Opolu. i dotyczy wszystkich jej uczestników tj. Wystawców,
zwiedzających, a także wszystkie inne podmioty przebywające na
terenie Centrum domEXPO. Podpisując Formularz Zgłoszeniowy,
Wystawcy akceptują niniejszy regulamin.
2. Organizatorem Targów jest spółka Global Facility Management Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa
(„Organizator”).

II. WARUNKI UDZIAŁU I PŁATNOŚCI
1. Wystawca nabywa prawo udziału w targach po złożeniu „Formularza
Zgłoszeniowego”.
2. Wystawca zobowiązany jest wnieść pierwszą część opłaty za
uczestnictwo w Targach w wysokości 60% całkowitej wartości
opłaty zgodnie z cennikiem wyszczególnionym na FORMULARZU
ZGŁOSZENIOWYM. Wpłata powinna zostać dokonana na konto
Organizatora przy złożeniu FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
zgodnie z podanym terminem na wystawionej fakturze pro-forma.
Pozostałą część (40%) należności należy wpłacić zgodnie z terminem
podanym na fakturze pro-forma.
3. W przypadku rezygnacji przez Wystawcę udziału w Targach zwrot
dokonanych opłat następuje po pisemnym powiadomieniu
Organizatora, dokonanym nie później, niż na 14 dni przed
rozpoczęciem Targów. Odwołanie dokonane w terminie późniejszym
niż 14 dni przed rozpoczęciem Targów obliguje Wystawcę do
uiszczenia opłaty za uczestnictwo w Targach w pełnej wysokości.
4. O przydzieleniu lokalizacji stoiska decyduje kolejność zgłoszeń. W
miarę posiadanych możliwości i warunków organizacyjnotechnicznych, Organizator uwzględni życzenia Wystawców
dotyczące lokalizacji stoiska.

III. PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE
1. Godziny otwarcia Targów dla Zwiedzających:

w dni targowe - 10.00-18.00
2. Godziny wejścia Wystawców na teren Targów:
 w celu zagospodarowania stoisk - dwa dni przed rozpoczęciem
targów od 8.00 do 18.00
 w I dzień targowy – 9:00-18.30
 w II dzień targowy - 9.00-18.30
 w III dzień targowy - 9.00-18.30
 w celu likwidacji stoiska - dniu zakończenia targów w godz.
18.00-24.00
Wszelkie zmiany godzinowe wejścia Wystawców na teren Targów w
celu przygotowania lub likwidacji stoisk muszą być ustalone z
Organizatorem.
3. Każdy Wystawca ma prawo do prowadzenia akcji promocyjnych
swoich towarów lub usług wyłącznie na własnym stoisku.
Prezentacje nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać bezpiecznego
poruszania się Wystawców i publiczności, stwarzać zagrożenia,
zagrażać bezpieczeństwu ani zakłócać spokoju. Promocja poza
stoiskiem wystawcy jest płatna i wymaga uzgodnień z
Organizatorem.
4. W przypadku pozostawienia elementów ekspozycji lub innych
urządzeń dłużej niż dwa dni od daty zakończenia Targów bez zgody
Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do naliczania
opłaty za bezumowne przechowywanie ruchomości, w wysokości
200 PLN netto za jedną dobę. Organizator w żadnym wypadku nie
jest odpowiedzialny za pozostawione ruchomości Wystawców.
5. Ulotki i inne materiał reklamowe mogą być rozprowadzane jedynie
na terenie własnego stoiska. Przy braku zgody Organizatora na
reklamę poza stoiskiem, reklamy zostaną usunięte na koszt i ryzyko
reklamującego się. Reklamy naruszające dobre obyczaje, lub interesy
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Organizatora będą usunięte z terenów targowych na koszt
Wystawcy bez prawa do jakichkolwiek roszczeń i zwrotu należności.
W czasie trwania Targów obowiązuje zakaz samowolnego
roznoszenia, nalepiania bądź pozostawiania ulotek i innych
materiałów reklamowych na terenie Centrum domEXPO Opole
(dotyczy także parkingów). W przypadku samowolnego kolportażu
materiałów reklamowych kara wynosi 1.000 zł.
Organizator może wyrazić zgodę na roznoszenie, nalepianie lub
pozostawianie ulotek i innych materiałów reklamowych osobom
niebędącym Wystawcami lub Wystawcom – poza obrębem własnych
stoisk. Zgoda wydawana jest odpłatnie, zgodnie z cennikiem
wyszczególnionym na FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM.
Wystawcy są zobowiązani do przestrzegania poleceń porządkowych
wydawanych przez przedstawicieli Organizatora.
Organizator ma prawo do wykonania dokumentacji zdjęciowej i
filmowej podczas Targów oraz wykorzystywania tych materiałów do
celów marketingowych.
Wszelkie bonusy, kupony, nagrody, bezpłatne świadczenia
przyznawane Wystawcom przez Organizatora, muszą zostać
zrealizowane przed datą kolejnych Śląskich Targów Budowlanych,
chyba, że Organizator postanowi inaczej.

IV. STOISKA WYSTAWIENNICZE
1. Organizator przekazuje Wystawcy na czas trwania Targów
powierzchnię oraz określa lokalizację stoiska.
2. Opłata za powierzchnię krytą z zabudową obejmuje: najem
powierzchni wystawienniczej, szklane ściany zewnętrzne,
oświetlenie, podłączenie energii, zużycie prądu, sprzątanie ciągów
komunikacyjnych, parking.
3. Wystawcy są zobowiązani uzgodnić z Organizatorem w terminie 14
dni przed rozpoczęciem imprezy projekt stoiska oraz specjalne
wymagania dot. ponadstandardowego wyposażenia.
4. Zabudowa własna musi być zaakceptowana przez Organizatora.
5. Wystawcy są zobowiązani:
 przed rozpoczęciem Targów - do usunięcia ze stoiska i terenów
przyległych pustych opakowań lub odpadów pozostałych po
montażu stoiska oraz do przygotowania i utrzymywania stoiska
w porządku i dobrym stanie estetycznym,
 po ukończeniu Targów - do usunięcia eksponatów, materiałów
reklamowych oraz przywrócenia zajmowanej powierzchni do
pierwotnego stanu.
Wszelkie odpady należy wrzucić do specjalnych pojemnika.
W przypadku niewykonania w/w prac porządkowych Organizator
obciąży Wystawcę według własnej wyceny.
6. Dodatkowe wyposażenie stoiska nie objęte wykazem w
FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM wymaga indywidualnego
zamówienia i wyceny.
7. Prezentacja eksponatów o dużych wymiarach i ciężarze oraz
prezentacje dynamiczne wymagają odrębnych uzgodnień z
Organizatorem.
8. Zabrania się umieszczania na ściankach stoiska eksponatów i
materiałów reklamowych za pomocą techniki, która spowoduje
trwałe uszkodzenie ścian lub konstrukcji. W przypadku stwierdzenia
tego uszkodzenia Organizator obciąży Wystawcę wartością
zniszczonego elementu

V. BEZPIECZEŃSTWO I UBEZPIECZENIE
1. Targi ubezpieczone są od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
szkód, którym mogą ulec osoby trzecie podczas imprezy. Poza tym
Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane działaniem siły
wyższej.
2. Wystawcy zobowiązani są do natychmiastowego zgłoszenia
organizatorom powstałej szkody.
3. Organizator zapewnia ochronę terenów wystawowych i stoisk w
godzinach po zamknięciu Targów dla publiczności.
4. Organizator zaleca ubezpieczenie towarów i innego mienia
przechowywanego i prezentowanego na stoisku w czasie trwania
Targów i transportu, gdyż Organizator nie będzie ponosił
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odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód na mieniu, zakłóceń,
niedogodności, jakie mogą zostać wyrządzone Wystawcy przez
osoby trzecie.
Każda osoba przebywająca na terenie Targów jest obowiązana do
przestrzegania zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych i
sanitarnych, a także regulaminu obiektu, w którym odbywają się
Targi.
Na terenie targów obowiązują zakazy:
 palenia tytoniu i używania otwartego ognia.
 eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych w odległości
mniejszej niż 0,6 m od materiałów łatwopalnych oraz urządzeń
nieodizolowanych od palnego podłoża,

korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji
elektrycznej
oraz
urządzeń
elektrycznych
(w
tym
oświetleniowych) o mocy sumarycznej większej od
zainstalowanej,
 pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej
urządzeń nieprzystosowanych do pracy ciągłej,
 wnoszenia na tereny ekspozycyjne broni, amunicji, materiałów
wybuchowych
i
substancji
chemicznych
pożarowo
niebezpiecznych,
 zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych
oraz tarasowania i zagradzania wyjść ewakuacyjnych,
 używania sprzętu gaśniczego do innych celów.
Odpowiedzialność za urządzenia prezentowane na stoiskach
wystawienniczych ponosi Wystawca. Osoby obsługujące sprzęt w
czasie prezentacji dynamicznych winny posiadać odpowiednie
kwalifikacje.
Przedstawiciele Organizatora mają prawo odmówić wstępu lub
usunąć z Targów osoby, które swoim zachowaniem zakłócają
imprezę, lub będące pod widocznym wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku gdyby Targi nie odbyły się z przyczyn zależnych od
Organizatora jego odpowiedzialność ogranicza się do zwrotu
kosztów wpłaconych przez Wystawców.
2. W sytuacji gdyby Targi nie odbyły się lub zostały przerwane z
przyczyn niezależnych od Organizatora nie jest on zobowiązany do
zwrotu kwot wpłaconych przez Wystawców ani do wypłacenia
odszkodowania.
3. Wszelkie reklamacje Wystawców winny być zgłaszane pod adresem
Organizatora w terminie 3 dni od daty zakończenia Targów.
4. Sprawy sporne i wszelkie roszczenia pomiędzy stronami umowy
będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla
m.st. Warszawy.
5. Ostateczna interpretacja przepisów niniejszego regulaminu należy
do Organizatora Targów.

