REGULAMIN TARGÓW GLUTEN FREE EXPO IV – dla Wystawców i Odwiedzających
1. Postanowienia ogólne
1.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują każdy podmiot (zwany dalej „Wystawcą”)
biorący udział w Targach GLUTEN FREE EXPO IV w dniach 15 – 16 czerwca 2018 roku, w Warszawie w
Centrum Targowo-Kongresowym przy ul. Marsa 56c (zwanych dalej „Targami”), organizowanych przez
Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej z siedzibą przy ul. Villardczyków 8 lok.
U1, 02-793 Warszawa (zwanym dalej „Organizatorem”).
1.2. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Zgłoszenia Uczestnictwa w Targach.
1.3. Wszyscy uczestnicy Targów zobowiązani są także przestrzegać przepisów porządkowych i
regulaminu obiektu, obowiązujących w miejscu odbywania się Targów.
2. Warunki udziału
2.1 Wystawca przesyłając e-mailem przedstawicielowi Organizatora skan formularzu „Zgłoszenie
uczestnictwa”, zwany dalej „Zgłoszeniem”, wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wystawcy, zawiera umowę pomiędzy Wystawcą a Organizatorem. Osoby
podpisujące Zgłoszenie jednocześnie oświadczają i gwarantują, że są należycie umocowane do
zawarcia umowy w imieniu Wystawcy. Wysłanie Zgłoszenia oznacza zapoznanie się i akceptację
niniejszego Regulaminu, który stanowi integralną część umowy o uczestnictwo w Targach.
2.2 Zawarcie umowy o uczestnictwo w Targach następuje w momencie przesłania wypełnionego
formularza Zgłoszenia. Organizator wyraża zgodę na przesyłanie podpisanych formularzy
zgłoszeniowych mailem (skan dokumentów) i będzie traktować je na prawach oryginałów.
2.3 Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zgłoszenia do realizacji. Organizator
przekaże tę informację pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu. W takim
przypadku nie dochodzi do zawarcia pomiędzy Stronami do jakiejkolwiek umowy.
2.4. Ceny powierzchni wystawienniczej i innych usług dodatkowych związanych z udziałem Wystawcy
w Targach wskazane są w ofercie i załącznikach (dodatkowo płatna jest ponad standardowa zabudowa
targowa oraz dodatkowe przyłącza prądu i inne usługi spoza oferty Organizatora). Wystawca
zobowiązuje się jednocześnie do terminowej zapłaty Organizatorowi opłaty za te usługi we wskazanej
wysokości.
2.5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Targach Wystawca ma obowiązek natychmiastowego
zawiadomienia o tym fakcie Organizatora.
2.6. W przypadku przesłania rezygnacji drogą elektroniczną Organizator potwierdzi jej otrzymanie
drogą elektroniczną w terminie 2 dni roboczych od daty wpływu rezygnacji.
2.6. W przypadku rezygnacji, Organizatorowi przysługuje kara umowna w wysokości:
a) 20% wartości zamówionej powierzchni wystawienniczej w przypadku rezygnacji Wystawcy z
udziału w targach w terminie do 30 dni przed ich rozpoczęciem.
b) 100% wartości zamówionej powierzchni wystawienniczej w przypadku rezygnacji Wystawcy z
udziału w targach po terminie określonym w §2 pkt 2.6 a).
2.7. Złożenie zamówienia po terminie określonym w §2 pkt 2.6 a) nie zwalnia Wystawcy z obowiązku
wniesienia kary umownej w przypadku rezygnacji z uczestnictwa.

2.8. Brak uregulowania należności za udział w targach w wyznaczonym terminie upoważnia
Organizatora do odstąpienia od umowy, bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności
odszkodowawczej.
4. Udostępnienie powierzchni wystawienniczej
4.1. Wystawca dokonuje wyboru powierzchni wystawienniczej w Zgłoszeniu wybierając spośród trzech
możliwych rozmiarów powierzchni. Organizator udostępnia Uczestnikom powierzchnię
wystawienniczą zgodnie ze zgłoszeniem. Życzenia zamawiającego powierzchnię dotyczące lokalizacji
stoiska będą spełniane przez Organizatora tylko w miarę posiadanych możliwości.
4.2. Organizator przydziela lokalizację powierzchni wystawienniczej. O ewentualnej zmianie lokalizacji
powierzchni wystawienniczej Wystawcy Organizator poinformuje pocztą elektroniczną na adres e-mail
wskazany przez Wystawcę w Zgłoszeniu.
4.3. Wystawca, jeśli prowadzi sprzedaż jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
4.4. Najmniejsza wielkość udostępnianej powierzchni wystawienniczej wynosi 6 m 2, średnia wielkość
to 9 m2, największa 12 m2.
5. Reklama i Ekspozycja
5.1. Wystawca ma prawo eksponować i reklamować swoje produkty (towary i/lub usługi) wyłącznie na
przydzielonej powierzchni wystawienniczej i to pod warunkiem, że jego eksponaty nie zasłonią
sąsiednich ekspozycji oraz nie zakłócą normalnego toku pracy innych Wystawców. Wystawca nie ma
prawa używania urządzeń nagłaśniających, dodatkowego oświetlenia itp., które mogą zakłócić
normalny tok pracy innych Wystawców.
5.2. Umieszczanie reklam/banerów/roll-upów Wystawcy poza obrębem wykupionego stoiska za
dodatkową opłatą jest możliwe tylko po uzgodnieniu tego z wcześniej Organizatorem i otrzymaniu od
niego pisemnej zgody.
5.3. Organizator może odmówić publikacji materiałów przekazanych mu przez Wystawcę w celu ich
opublikowania w Informatorze Targowym, jeżeli uzna, że materiały te naruszają słuszny interes
Organizatora lub innych uczestników Targów, prawa osób trzecich, powszechnie obowiązujące normy
prawne lub dobre obyczaje. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia lub korekty
materiałów przesłanych do publikacji.
6. Odpowiedzialność
6.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, kradzież oraz zniszczenie przedmiotów
znajdujących się na stoisku Wystawcy.
6.2. Wyłączną odpowiedzialność za przedmioty znajdujące się na stoisku Wystawcy ponosi Wystawca.
Wystawca zobowiązany jest do dostarczenia we własnym zakresie przedmiotów na stoisko oraz do ich
usunięcia po zakończeniu Targów w wyznaczonym na demontaż terminie.
6.3. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody
wyrządzone Organizatorowi lub osobom trzecim przez Wystawcę lub osobę działającą w jego imieniu,
albo reprezentującą jego prawa.
6.4. O zaistnieniu każdego zdarzenia wywołującego szkodę lub grożącego jej wywołaniem, Wystawca
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora.

6.5. Organizator zaleca Wystawcy zawarcie stosownych umów ubezpieczeń majątkowych w zakresie
ryzyka związanego z uczestnictwem w Targach oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za
ewentualne szkody wyrządzone w związku z udziałem w Targach.
7. Projekt, montaż i demontaż stoisk
7.1. Wystawca może rozpocząć prace montażowe na stoisku nie wcześniej i nie później niż przed
wyznaczonym do tego celu czasem. Organizator może zarządzić przerwanie prac, jeżeli uzna, że
naruszają on Regulamin obiektu lub zagrażają porządkowi albo bezpieczeństwu osób lub mienia.
7.2. W czasie montażu i demontażu stoisk zabronione jest prowadzenie prac związanych ze
spawaniem, szlifowaniem, lub innych powodujących zapylanie lub zagrożenie pożarowe.
7.3. Wystawca zobowiązany jest do usunięcia po montażu i demontażu stoiska wszelkich
pozostałości, wyniesienie śmieci w wyznaczone do tego celu miejsca.
7.4. Wystawca zobowiązany jest przez cały okres dysponowania powierzchnią wystawienniczą dbać o
porządek na stoisku i w ciągach komunikacyjnych wokół stoiska. Zabrania się zastawiania drogi
pożarowej i korytarza.
7.5. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich norm prawnych i technicznych,
budowlano-montażowych, BHP, sanitarnych, przeciwpożarowych itp.
7.6. Demontaż stoisk może się odbywać wyłącznie w terminie wskazanym przez Organizatora.
Wystawca zobowiązany jest przywrócić udostępnioną mu powierzchnię wystawienniczą do stanu
poprzedniego, pod rygorem zlecenia tych czynności przez Organizatora podmiotowi zewnętrznemu na
koszt Wystawcy.
7.7. Podczas montażu i demontażu zabronione jest naruszanie konstrukcji lub powłok ścian, podłóg i
innych elementów obiektu, w którym odbywają się Targi, a także używania własnych wózków
widłowych i podnośników automatycznych. W szczególności zabronione są prace związane ze
spawaniem, szlifowaniem drewna i gipsu oraz wszelkie prace powodujące zapylenie. Wszelka
zabudowa wystawiennicza łącznie z urządzeniami i eksponatami oraz nośnikami reklam powinna być
montowana w taki sposób, żeby jej poszczególne elementy nie stanowiły zagrożenia dla
bezpieczeństwa życia i zdrowia osób przebywających na terenie Centrum Targowo-Kongresowego.
7.8. Na terenie hali wystawienniczej Centrum Targowo-Kongresowego kategorycznie zakazuje się:
- naklejania, przyczepiania oraz wyklejania ścian działowych stoisk w jakiekolwiek reklamy, ulotki,
informacje, itp. za pomocą substancji chemicznych, klejów piankowych, taśm dwustronnych oraz
innych, które w sposób szczególny prowadzą do ich nieodwracalnego uszkodzenia,
- mechanicznej ingerencji w ściany działowe zabudowy stoisk, która prowadzi do nieodwracalnego
uszkodzenia płyty.
7.9 Nieprzestrzeganie powyższego zapisu grozi karą, odzwierciedlająca metraż uszkodzonej całej płyty.
7.10. Planowana zabudowa indywidualna wykonana przez Wystawcę wymaga akceptacji przez
Organizatora.
7.11 W przypadku zapotrzebowania na usługi nietypowe, podłączenia dużych mocy, pozwolenia na
pokazy wymagające zgody i inne indywidualne zamówienia, Wystawca powinien zgłaszać je
Organizatorowi w miarę możliwości jak najwcześniej. Zbyt późne zgłoszenie zapotrzebowania na takie

usługi może spowodować brak możliwości ich wykonania. Wszelkie nietypowe dodatkowe usługi
wymienione powyżej są dodatkowo płatne firmie przygotowującej zabudowę.
7.12 Zabrania się samowolnego wykonywania jakichkolwiek przyłączy do instalacji znajdujących się w
kanałach medialnych. Wszelkie prace w kanałach medialnych, a także wszystkie przyłącza
wyprowadzane z kanałów medialnych mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanych
konserwatorów Centrum Targowo-Kongresowego.
8. Organizacja pracy na stoisku
8.1. Wystawca zobowiązany jest udostępnić stoisko dla zwiedzających w dniach i godzinach otwarcia
Targów. Opuszczenie stoiska przed zamknięciem Targów bez zgody Organizatora skutkuje nałożeniem
na wystawcę kary umownej w wysokości 1000 zł netto.
8.2. Jeżeli prezentacja na stoisku prowadzona jest z wykorzystaniem jakichkolwiek utworów, Wystawca
zobowiązany jest do uregulowania we własnym zakresie kwestii praw autorskich i pokrewnych do tych
utworów.
8.3. Przedstawiciel Organizatora może nakazać Wystawcy natychmiastowe usunięcie ze stoiska
elementów stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia, albo w inny sposób
zakłócających przebieg Targów.
9.5. Wszelkie działania promocyjne Wystawcy mogą odbywać się wyłącznie w obrębie stoiska i nie
mogą zakłócać przebiegu Targów oraz pracy innych wystawców.
9.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Wystawcy pozostawione na opuszczonym
stanowisku podczas montażu i demontażu oraz w czasie trwania imprezy targowej.
9. Przepisy porządkowe i organizacyjne
9.1. Wszyscy uczestnicy Targów zobowiązani są przestrzegać powszechnie obowiązujących norm i
zasad BHP, p/poż. i sanitarnych oraz niniejszego Regulaminu i innych regulaminów, obwiązujących w
miejscu odbywania się Targów.
9.2. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania poleceń porządkowych, wydawanych przez
przedstawiciela Organizatora.
9.3. Na terenie Targów obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia oraz
eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych. Zabronione jest wnoszenie na teren Targów broni,
amunicji, materiałów wybuchowych oraz substancji drażniących lub pożarowo niebezpiecznych.
9.4. Zabronione jest zastawianie dróg ewakuacyjnych oraz dojść i dojazdów do urządzeń
przeciwpożarowych.
9.5. Wystawca i osoby reprezentujące jego prawa zobowiązani są do noszenia w widocznym miejscu
identyfikatorów wydanych przez Organizatora.
9.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na parkingu.
9.7. Import artykułów spożywczych i napojów alkoholowych musi być zgodny z przepisami prawa
obowiązującego w Polsce.
9.8. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nieletnim oraz osobom, których
zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości. Organizator jest uprawniony do nałożenia
na osoby i podmioty niestosujące się do niniejszego zakazu karę porządkową w wysokości 500 złotych.

10. Zasady pracy podczas montażu i demontażu
10.1. Zabrania się wjazdu na teren hali wystawienniczej pojazdów (w tym ciężarówek, dźwigów,
wózków widłowych).
10.2. Rozładunek, wwiezienie oraz umiejscowienie w miejscu ekspozycji ciężkich eksponatów może
odbywać się wyłącznie w wyznaczonych przez Organizatora terminach i godzinach.
10.3. Rozładunek, wywiezienie oraz umiejscowienie w miejscu ekspozycji ciężkich eksponatów może
odbywać się wyłącznie dedykowanymi bramami towarowymi.
10.4. Dopuszcza się korzystanie przez Wystawców lub wyznaczone przez Wystawców osoby z bram
towarowych przy rozładunku i transporcie lekkich eksponatów, w tym za pomocą ręcznych wózków
transportowych oraz wózków paletowych itp. na terenie hal wystawowych Centrum TargowoKongresowego.
10.5. Kontakt Wystawcy z przedstawicielem firmy spedycyjnej odbywa się bezpośrednio pomiędzy
zainteresowanymi stronami, po przekazaniu wzajemnych kontaktów przez Organizatora oraz za jego
wiedzą. Wszelkie ustalenia pomiędzy spedytorem oraz Wystawcą muszą być przekazane do
wiadomości Organizatora.
10.6. Wszelkie powyższe ustalenia dotyczą zarówno okresu montażu jak i demontażu wystawy.
10.7. W przypadku, kiedy na powierzchni udostępnionej Wystawcy znajdują się przedmioty mogące
zagrażać zdrowiu lub życiu innych osób, lub Wystawca nie posiada licencji na sprzedaż określonych
przedmiotów, Organizator jest uprawiony do natychmiastowego usunięcia tych przedmiotów na koszt
i ryzyko Wystawcy oraz do natychmiastowego zamknięcia i usunięcia stoiska.
10.8. Zabrania się bez uzgodnienia z Centrum Targowo-Kongresowego zawieszania i naklejania
elementów stoisk, transparentów, reklam i dekoracji do konstrukcji hal. Niestosowanie się do tego
zakazu skutkować będzie obciążeniem Wystawcy stosowną karą oraz może wiązać się z nakazem
przerwania prac montażowych.
10.9 W przypadku konieczności usunięcia trudno zmywalnych zabrudzeń po różnorodnych
chemikaliach, pozostałości kleju po taśmach samoprzylepnych Wystawca zostanie obciążony
dodatkowymi kosztami w wysokości stosownie 10 PLN/ metr bieżący i 20 PLN/m².
11. Przepisy przeciwpożarowe – reguluje instrukcja przeciwpożarowa
11.1 Wyznaczone drogi komunikacyjne i ewakuacyjne muszą być zawsze wolne. Zabrania się na nich
parkowania pojazdów oraz składowania towarów. Pojazdy i towary pozostawione na tych drogach
zostaną usunięte odpłatnie.
11.2. Wszystkie urządzenia ppoż. (gaśnice, przyciski sygnalizacyjne, hydranty, czujki ppoż.) oraz
telefony ogólne, drzwi ewakuacyjne i ich oznaczenia muszą być w każdej chwili dostępne i widoczne,
nie wolno ich zastawiać.
11.3. Na terenie Centrum Targowo-Kongresowego zabronione jest:
a) Używanie ognia otwartego w salach i na stoiskach zewnętrznych.
b) Palenie tytoniu.
c) Przechowywanie poza stoiskami wszelkiego rodzaju opakowań, papierów i innych
materiałów stwarzających zagrożenie pożarowe.

d)

Zastawianie dostępu do rozdzielni elektrycznych, hydrantów, podręcznego sprzętu
gaśniczego, przycisków alarmowych ppoż., wyłączników energii elektrycznej, przycisków
klimakonwektorów, itp.
e) Zastawianie (szczególnie parkującymi samochodami) dróg pożarowych prowadzących do
Centrum (droga pożarowa wyznaczona zgodnie z dokumentacją ppoż. Centrum) oraz
blokowanie dróg, przejść, wyjść ewakuacyjnych i ciągów komunikacyjnych.
f) Gromadzenie i przechowywanie materiałów palnych, jak również używanie palnych lub
tworzących wybuchowe mieszanki płynów jako środków czyszczących, pozostawienie
zatłuszczonych, zaoliwionych szmat i czyściwa bez należnego zabezpieczenia, substancji,
których wzajemne oddziaływanie może być powodem samo zapłonu lub wybuchu.
g) Stosowanie w salach oraz na terenie otwartym balonów napełnionych palnym gazem.
h) Wnoszenie i stosowanie bez odrębnych uzgodnień ze służbą ppoż. Centrum wszelkich butli
z gazami palnymi, w tym również typu turystycznego.
11.4. Użytkownikom urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazem palnym zabrania się
dokonywania jakichkolwiek przeróbek, napraw we własnym zakresie, a ponadto zabrania się:
a) Korzystania z uszkodzonych instalacji elektrycznych lub gazowych.
b) Korzystania z instalacji elektrycznych i gazowych, które są niezgodne z projektem uzgodnionym
z Centrum Targowo-Kongresowym.
c) Pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci odbiorników elektrycznych jak np. grzejników,
kuchenek, żelazek, czajników itp. Każdy użytkownik a w szczególności Uczestnik zobowiązany
jest, każdorazowo przed opuszczeniem stoiska, do wyłączenia zasilania energii elektrycznej
swojego stoiska.
d) Ustawiania urządzeń grzejnych na podłożu palnym.
e) Zakładania na żarówki i inne punkty świetlne osłon z materiałów łatwopalnych.
12. Przepisy BHP
12.1. Użytkownicy hal targowych ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę
pracy swoich pracowników, wykonujących roboty na terenie Centrum Targowo-Kongresowego i
odpowiadają za wszelkie wypadki wynikłe wskutek braku nadzoru lub zaniedbania wymogów i norm
bezpieczeństwa pracy w okresie montażu, eksploatacji i demontażu ekspozycji.
12.2. Maszyny, silniki, narzędzia, aparaty oraz inne urządzenia wolno podłączyć tylko wtedy, gdy
wyposażono je we wszelkie przepisowe elementy ochronne a w szczególności w osłony i barierki
zapobiegające dostępowi osób nieuprawnionych.
12.3. Uruchamianie maszyn i urządzeń nieodpowiadających wymogom bezpieczeństwa oraz
obsługiwanie ich przez personel nieuprawniony jest zabronione.
12.4. Przy demonstrowaniu maszyn i urządzeń w ruchu należy wydzielić i odpowiednio zabezpieczyć
teren przeznaczony na ten cel.
12.5. Wszyscy pracownicy wykonujący w imieniu Organizatora lub Uczestników zabudowę Imprezy
muszą posiadać aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP.

13. Upublicznienie wizerunku
13.1 Przebywając na terenie Centrum Targowo-Kongresowego podczas Gluten Free EXPO
odwiedzający oraz wystawcy zgadzają się na upublicznienie swojego wizerunku w materiałach

multimedialnych związanych z promocją Gluten Free EXPO IV. Zgoda wynikająca z przebywania na
terenie Centrum Targowo-Kongresowego nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
14. Postanowienia Końcowe
14.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca Targów albo ich odwołania. O
zmianach tych Organizator poinformuje Wystawcę niezwłocznie. W przypadku odwołania Targów
Organizator zwróci Wystawcy wszystkie wpłacone zaliczki.
14.2. Wszelkie reklamacje powinny być zgłoszone Organizatorowi w formie pisemnej niezwłocznie, nie
później jednak, niż z chwilą zakończenia demontażu stoisk. Reklamacje zgłoszone po tym terminie
uznaje się za niezasadne.
14.3. Wystawca wyraźnie potwierdza, że Organizator nie składał mu żadnych zapewnień, ani gwarancji
dotyczących wyników ekonomicznych, jakie Wystawca osiągnie na skutek udziału w Targach i nie
będzie miał z tego tytułu do Organizatora jakichkolwiek roszczeń.
14f.4. Umowa o uczestnictwo w Targach podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem będzie
interpretowana. Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające z tej umowy rozstrzygać będzie sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

