REGULAMIN TARGÓW PRO BUILDING EXPO 2016
1. Organizator
TAD-MET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kościerzynie
2. Miejsce
Teren parku Nadraduńskiego Centrum Turystyczno Rekreacyjnego
83-322 Stężyca ul. Parkowa 4
3. Warunki uczestnictwa
a) Warunkiem uczestnictwa w Targach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie 100% opłaty
na podstawie faktury otrzymanej po zarejestrowaniu zgłoszenia.
b) Formularz Umowy - Zgłoszenie powinno zostać przesłane pocztą elektroniczną pod adres:
marketing@tadmet.com.pl
c) Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podawania przyczyny.
d) Osoby prowadzące sprzedaż artykułów spożywczych zobowiązane są do posiadania właściwych zezwoleń.
4. Rezygnacja z udziału w Targach
a) Rezygnacja z udziału w Targach wymaga pisemnego zgłoszenia pod rygorem nieważności,
najpóźniej 5 dni od daty potwierdzenia zgłoszenia udziału na adres e-mail: marketing@tadmet.com.pl
b) Rezygnacja z udziału w Targach po upływie 5 dni od potwierdzenia daty zgłoszenia skutkuje
brakiem zwrotu wpłaconej kwoty.
5. Wynajem stoiska podwystawcy
a) Wynajęte stoisko jest przeznaczone wyłącznie dla Wystawcy, który zgłosił swój udział na podstawie
Umowy Zgłoszenia.
b) Podnajem stoiska przez Wystawcę jest możliwy wyłącznie za zgodą Organizatora po przedstawieniu
pisemnego wniosku. Może wiązać się z tym dodatkowa opłata.
6. Lokalizacja i godz. otwarcia Stoiska
a) Lokalizacja stoiska Wystawcy wynika z warunków organizacyjno - technicznych terenu Targów projektu
zabudowy powierzchni wystawienniczej i ewentualnych życzeń Wystawcy realizowanych w miarę
możliwości Organizatora.
b) Stoisko pierwszego dnia targów tj 11.06.2016 jest czynne w godz. 10.00 - 17.00
c) Stoisko drugiego dnia targów tj 12.06.2016 jest czynne w godz. 11.00 - 19.00
7. Zasady zabudowy stoiska
a) Wystawca zobowiązany jest do przygotowania stoiska do godz. 9.00 w dniu rozpoczęcia Targów. Od godziny
9.00 obowiązuje kategoryczny zakaz ruchu pojazdami po terenie targów. Sugerujemy przygotowanie stoiska
w dniu poprzedzającym pierwszy dzień targów tj 10.06.2016. W tym dniu montaż stoiska jest możliwy
w godzinach od 8.00 - 19.00 Po godz. 9.00 nie zajęte stoisko zostaje do dyspozycji Organizatora Targów.
Drugiego dnia targów, tj. 12.06.2016 wjazd pojazdami na teren targów możliwy jest w godzinach 8.00 - 10.00.
b) Eksponaty nie mogą być ustawiane w ciągu komunikacyjnym, a pokazy sprzętu nie mogą utrudniać
lub uniemożliwiać przemieszczania się uczestników.
c) Umieszczanie reklam i materiałów promocyjnych poza stoiskiem wymaga zgody Organizatora
oraz dodatkowej opłaty.
d) Użycie sprzętu do nagłaśniania na stoisku może nastąpić tylko za zgodą Organizatora.
e) Wszystkie prace elektryczne na stoisku wykonywane są wyłącznie przez Organizatora.

f) Wystawca jest zobowiązany dopilnować przestrzegania na stoisku wszelkich przepisów handlowych,
sanitarnych, p.poż., bhp i innych. Obowiązuje zakaz używania substancji łatwopalnych oraz substancji
niebezpiecznych. Wyjątkiem stanowi wcześniejsze uzgodnienie z organizatorem.
g) Likwidacja i demontaż stoisk nie może nastąpić wcześniej niż ostatniego dnia Targów po godz. 19.00.
Wjazd samochodami na teren targów od godziny 22.30.
8. Zasady użytkowania samochodów na terenie Targów
a) Zabrania się Wystawcom poruszania samochodami w godzinach innych niż wskazane.
b) Pozostawienie samochodu osobowego lub dostawczego na stoisku wymaga wcześniejszego uzgodnienia
z Organizatorem.
9. Ubezpieczenie, ochrona i odpowiedzialność Organizatora
a) Organizator posiada polisę OC na czas trwania Targów.
b) Organizator nie ubezpiecza i nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wystawcy
c) Organizator nie odpowiada za szkody wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu przez Wystawców.
d) Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, uderzeniami pioruna,
zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu oraz przyczynami niezależnymi od Organizatora.
e) Organizator nie odpowiada za zmianę organizacji Targów, ich odwołanie i przerwanie oraz zmiany warunków
organizacyjnych lub finansowych spowodowane działaniem siły wyższej lub zarządzeniami władz państwowych.
10. Odpowiedzialność wystawcy
a) Wystawcy zaleca się ubezpieczenie mienia na własny rachunek.
b) Za codzienny nadzór i ochronę stoiska na godzinę przed otwarciem Targów, w godzinach otwarcia i 30 minut
po zamknięciu odpowiedzialny jest Wystawca.
c) Wystawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów wszystkich szkód i braków powstałych w wyniku użytkowania
stoiska i nieprzestrzegania regulaminu.
11. Reklamacje
a) Wszelkie reklamacje Wystawcy powinny być zgłaszane pisemnie do Organizatora w czasie trwania Targów.
b) Po zakończeniu Targów żadne reklamacje nie będą uwzględniane.
12. Postanowienia końcowe
a) Z chwilą złożenia przez Wystawcę Karty Zgłoszenia do Organizatora następuje przyjęcie warunków Regulaminu.
b) W sprawach spornych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego a sądem rozstrzygającym
jest sąd właściwy dla siedziby organizatora.

