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1. Organizator przydziela powierzchniê oraz okreœla
lokalizacjê stoiska. Decyduje o tym kolejnoœæ nades³ania
zg³oszenia, wp³aty w terminie oraz mo¿liwoœci
techniczne.

2. Uczestnik nabywa prawa do udzia³u w Targach po
z³o¿eniu wype³nionego ZG£OSZENIA UDZIA£U i
wniesieniu op³at w terminach wynikaj¹cych z
za³¹czników.

3.1. Wynajête stoisko przeznaczone jest wy³¹cznie dla
Wystawcy wymienionego w "Zg³oszeniu udzia³u".

3.2. Udostêpnienie powierzchni przez Wystawcê innemu
Wystawcy mo¿e nast¹piæ tylko za zgod¹ Organizatora na
podstawie pisemnego wniosku.

3.3. W przypadku zmian w zabudowie, uczestnik winien
dokonaæ odpowiednich uzgodnieñ z Organizatorem, w
terminie do 2.11.2004 r.

4. Warunki techniczne:
minimalna wielkoœæ stoiska 4 m2
projektowane konstrukcje przewy¿szaj¹ce 2,5 m.
wymagaj¹ przedstawienia planów konstrukcyjnych i
akceptacji Organizatorów
œciany szklane, witryny, gabloty powinny posiadaæ
cokó³ min. 50 cm.
organizatorowi przys³uguje prawo dokonania zmian w
usytuowaniu i zabudowie stoiska je¿eli przemawiaj¹ za
tym wzglêdy organizacyjne i projektowo-techniczne
dokonywanie jakichkolwiek zmian w istniej¹cej
zabudowie lub mocowanie czegokolwiek do œcian i
sufitów mo¿e byæ dokonywane tylko metodami
akceptowanymi przez wykonawcê zabudowy stoiska
po zamkniêciu stoisk instalacje elektryczne s¹
wy³¹czane. Je¿eli zachodzi koniecznoœæ ca³odobowego
zasilania niektórych urz¹dzeñ Wystawca winien
powiadomiæ o tym fakcie Organizatora co najmniej 10
dni przed Targami.
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5. Uczestnik ponosi odpowiedzialnoœæ za stan
wyposa¿enia stoiska i wype³nienia stela¿a; zobowi¹zany
jest do odszkodowania za zniszczony lub zagubiony
sprzêt lub zwrotu pe³nych kosztów naprawy
uszkodzonego sprzêtu.

6. Zmiany zabudowy odbiegaj¹ce od uzgodnionego
wczeœniej projektu bêd¹ wykonywane jedynie w ramach
mo¿liwoœci technicznych i organizacyjnych wykonawcy
oraz za dodatkow¹ op³at¹.

7. Op³aty za wynajem powierzchni i zabudowê stoiska
dotycz¹ okresu przygotowania, trwania i likwidacji
Targów oraz obejmuj¹:
koszt projektu i zabudowy stoiska,
radiofonizowanie terenów Targów,
zu¿yt¹ energiê elektrycznej i wodê,
sprz¹tanie ci¹gów komunikacyjnych,
wywóz œmieci,
dzia³ania marketingowe
druk i rozsy³kê zaproszeñ wyselekcjonowanym przez
Organizatora adresatom,
kontakty z przedstawicielami œrodków masowego
przekazu ,
dozorowanie obiektów w porze nocnej,

8. W przypadku odst¹pienia Uczestnika od udzia³u w
Targach, wniesione op³aty nie podlegaj¹ zwrotowi.

9. Brak wp³aty nale¿noœci za udzia³ w targach w terminach
podanych w Za³¹cznikach upowa¿nia Organizatora do
odmowy dopuszczenia uczestnika do udzia³u w imprezie
oraz pozbawia go prawa dochodzenia jakichkolwiek
roszczeñ z tego tytu³u.

10. Organizator udostêpnia powierzchniê wynajêt¹
Uczestnikom w obiekcie Targów w dniu 24.11. od godz.
8.00. Wystawca tego samego dnia powinien dokonaæ
wystroju stoiska do godz. 22.00. Koniecznoœæ
wczeœniejszego udostêpnienia powierzchni dla
Uczestnika powinna byæ zg³oszona do Organizatora,
pisemnie do dnia 15.11.2004.

11. Godziny otwarcia Targów w dniach 25, 26, 27.11.2004:
a) dla Wystawców codziennie w godz. 9.30 - 17.30
b) dla Publicznoœci codziennie w godz.10.00 - 17.00
c) w dniu likwidacji Targów tzn. 27.11. obiekt jest

otwarty dla Wystawców do godz. 22.00
12. Ka¿dy uczestnik Targów ma prawo do reklamy swoich

towarów i us³ug wy³¹cznie na terenie stoiska. Inne
reklamy w obiekcie Targów oraz na terenach
przyleg³ych, po uzgodnieniu z organizatorem, s¹ p³atne
dodatkowo. Reklamy naruszaj¹ce niniejsze
postanowienia zostan¹ usuniête na koszt i ryzyko
Uczestnika.

13. Na terenie Targów Uczestnik zobowi¹zany jest do
przestrzegania przepisów przeciwpo¿arowych, a w
szczególnoœci zakazu:
palenia tytoniu i u¿ywania otwartego ognia, z wyj¹tkiem
miejsc do tego przeznaczonych.
eksploatowania urz¹dzeñ grzejnych oraz urz¹dzeñ nie
odizolowanych od pod³o¿a.
korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji
elektrycznej.
u¿ywania sprzêtu po¿arniczego do innych celów ni¿
przeznaczenie
dokonywania samowolnych zmian w instalacjach

14. Organizator zaleca ubezpieczenie towarów i innego
mienia przechowywanego i prezentowanego na stoisku
w Firmie Ubezpieczeniowej na koszt i ryzyko Uczestnika.

15. Organizator nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za
szkody poniesione przez ludzi i rzeczy na terenach
targowych przed, po i w czasie trwania imprezy,
niezale¿nie od okolicznoœci.

16. Teren Targów dozorowany jest w godzinach od
zamkniêcia do ich otwarcia nazajutrz.

17. Wystawca ponosi pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za wszelkie
szkody umeblowania, instalacji itp. spowodowane przez
jego eksponaty, wyposa¿enie, przedstawicieli lub inne
osoby zatrudnione przez niego bezpoœrednio i
poœrednio.

18. Wszelkie reklamacje winny byæ zg³aszane pod adresem
Organizatora nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 14 dni od daty
zakoñczenia imprezy.

19. W przypadku, gdyby impreza nie odby³a siê z przyczyn
zale¿nych od Organizatora, jego odpowiedzialnoœæ
ograniczy siê do zwrotu kwot wp³aconych przez
Uczestników.

20. Z chwil¹ z³o¿enia przez Uczestnika ZG£OSZENIA
UDZIA£U nastêpuje przyjêcie niniejszego regulaminu.

21. Podane ceny w formularzach s¹ cenami netto /bez
VATu/.

22. Zg³oszenie jakichkolwiek zastrze¿eñ czy roszczeñ nie
upowa¿nia Wystawcy do zw³oki w p³atnoœciach.

23. Przypadki nie uwzglêdnione w regulaminie bêd¹
rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu
Cywilnego.

24. Wszelkie spory wymagaj¹ce rozstrzygniêcia S¹du,
poddaje siê orzecznictwu S¹du w³aœciwego miejscem
dla Organizatora.
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REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ELEKTRONIKI U¯YTKOWEJ TEU 2004
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