REGULAMIN TARGÓW
I. Postanowienia ogólne
1 Niniejszy regulamin („Regulamin”) stanowi integralną część umowy pomiędzy Organizatorem a Wystawcą. Wszelkie odstępstwa od zapisów Regulaminu dopuszczalne są po
uzgodnieniu z Organizatorem, za jego pisemną zgodą pod rygorem nieważności.
2 Zgłoszenie przez Wystawcę udziału w Targach oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
3 Organizatorem Targów Nowoczesnej Techniki Feniksy 2015 („Targi”) jest Bielski Park
Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Kaniowie
ul. Stefana Kóski 43, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód pod nr
KRS 0000169940, NIP 5480018674, REGON 071003138, kapitał zakładowy 7.000.000 zł,
(„Organizator”).
4 Wystawcą może być osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z tematyką Targów.
5. Współwystawcą może być osoba fizyczna lub prawna nie wynajmująca samodzielnie
powierzchni wystawowej, ale prezentująca się na stoisku Wystawcy.
II. Zawarcie umowy i warunki płatności
1 W celu wzięcia udziału w Targach Wystawca doręczy Organizatorowi wypełniony i
podpisany formularz zgłoszenia wraz z dowodem uiszczenia bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej. W przypadku zgłoszenia współwystawcy, do zgłoszenia uczestnictwa należy
dołączyć także potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestracyjnej przez współwystawcę. Organizator dokonuje rejestracji Wystawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą doręczenia Wystawcy potwierdzenia zarejestrowania Wystawcy. O rejestracji Wystawcy decyduje kolejność zgłoszeń.
2 Organizatorowi przysługuje prawo odmowy zarejestrowania Wystawcy bez podania
przyczyny, o czym poinformuje Wystawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
3. W przypadku odmowy zarejestrowania, Organizator dokona zwrotu uiszczonej opłaty
rejestracyjnej. Wystawcy nie przysługują jakiekolwiek inne roszczenia z tytułu odmowy
udziału w Targach.
4. Wraz z potwierdzeniem rejestracji Organizator przesyła Wystawcy fakturę obejmującą
należność z tytułu udziału w Targach Wystawcy i Współwystawcy: opłat rejestracyjnych,
opłat za zamówione powierzchnie i usługi dodatkowe. Wysokość opłat obliczona przez
Wystawcę w formularzu zgłoszenia uczestnictwa podlega weryfikacji przez Organizatora.
5 Wystawca jest zobowiązany do uiszczenia opłat z tytułu uczestnictwa w Targach w
pełnej wysokości w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury.
6 Ceny zawarte w formularzu zgłoszenia są cenami netto; ulegają powiększeniu o wartość podatku VAT. W przypadku Wystawców, których siedziba lub stałe miejsce prowadzenia działalności nie mieści się w Polsce, Organizator wystawi fakturę bez podatku
VAT pod warunkiem wskazania w formularzu zgłoszenia numeru EU VAT, a w przypadku
Wystawców spoza UE dostarczenia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej.
7 Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Organizatora wskazany na fakturze.
8 Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Organizatora.
III. Powierzchnia wystawowa
1. Warunkiem objęcia przez Wystawcę powierzchni wystawowej jest przedstawienie
Organizatorowi potwierdzenia zapłaty pełnej należności wynikającej z umowy. W przypadku braku uiszczenia wszystkich należności, Organizator ma prawo odmowy wydania
stoiska, do czasu uregulowania płatności. Wystawcy nie przysługują żadne roszczenia
z tego tytułu.
2 Organizator zobowiązuje się do udostępnienia Wystawcy zamówionej powierzchni wystawowej w terminie na jeden dzień przed - do jednego dnia po dacie targów.
3. Wystawca zamawiający powierzchnię wystawową w hangarze otrzymuje stanowisko
wraz z zabudową według dokonanego wyboru wersji standard lub wersji premium. Wyposażenie stoisk jest zawarte w Specyfikacji stanowisk wystawowych.
4. Wystawca ma prawo do rezygnacji z zabudowy stoiska w formularzu zgłoszeniowym
i wykonania jej we własnym zakresie - wówczas płatność za stoisko zostanie pomniejszona o 30%. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac z należytą starannością,
w sposób określony przez Organizatora.
5. Wszelkie zmiany w zakresie zamówionej powierzchni wystawowej, wyposażenia stoiska, zamówionych mediów lub usług dodatkowych realizowane będą w miarę możliwości
Organizatora i wymagają uiszczenia dodatkowej opłaty. Wystawca zrzeka się wszelkich
ewentualnych roszczeń z tytułu braku możliwości realizacji zgłoszonych zmian.
6 Wystawca zobowiązany jest do wykonania i zakończenia prac montażowych w dniu
26.06.2014 do godz. 14.00.
7. Wystawca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi stoiska w godzinach otwarcia Targów. Czasowe zamknięcie stoiska wymaga zgody Organizatora.
8. Wystawca zobowiązuje się prezentować eksponaty w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu uczestników, nie utrudnia prezentacji innym wystawcom ani nie powoduje uszkodzenia mienia należącego do Organizatora lub osób trzecich, w szczególności
uszkodzenia stoiska oraz przyłącza mediów. Organizator może zażądać usunięcia eksponatów zainstalowanych w sposób sprzeczny z powyższym zapisem. Wystawca zrzeka
się wszelkich ewentualnych roszczeń z tego tytułu.
9 .Wszelkie prezentowane eksponaty muszą być oznakowane, prawidłowo zabezpieczone oraz spełniać normy bezpieczeństwa i przeciw pożarowe.
10. Wystawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie wszelkich czynności
formalnoprawnych umożliwiających prezentację eksponatu na Targach, w szczególności
dokonania odpraw celnych, uzyskania wszelkich koniecznych koncesji, zgód i pozwoleń.
11. Eksponaty umieszczone poza stoiskiem wystawowym bez zgody Organizatora, podlegają usunięciu na koszt i ryzyko Wystawcy.
12. Wystawca zobowiązany jest do zgłoszenia Organizatorowi eksponatów wymagających szczególnych warunków technicznych lub szczególnych zabezpieczeń nie później
niż na 14 dni przed rozpoczęciem Targów oraz uzyskania pisemnej zgody Organizatora
na zaprezentowanie w/w eksponatów.
13. Organizator może dokonać zmiany lokalizacji stoiska ze względu na parametry techniczne eksponatów.
14. Wystawca uprawniony jest do zainstalowania w stoisku sprzętu audiowizualnego
oraz nagłaśniającego, przy czym nagłośnienie stoiska nie może zakłócać przebiegu Targów ani być uciążliwe dla innych wystawców.
15. Organizator uprawniony jest do zagospodarowania zewnętrznych ścian stoiska.
16. Wystawca nie ma prawa do udostępniania powierzchni stoiska innym podmiotom, z
wyjątkiem współwystawców zgłoszonych Organizatorowi w formularzu zgłoszeniowym.

Wystawca odpowiada za działania i zaniechania współwystawcy jak za działania własne.
17. Wystawca zobowiązany jest do demontażu ekspozycji i przywrócenia powierzchni wystawowej do stanu pierwotnego oraz uporządkowania terenu w czasie przeznaczonym na
demontaż tj. 28.06 w godz. godz. 18.30 - 22.00 lub 29.06 w godz. 6.00-8.00. W przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonania w/w zobowiązania, Organizator wykona prace
demontażowe i porządkowe na koszt Wystawcy.
18 . Likwidacja ekspozycji przed zakończeniem Targów jest niedozwolona.
19. Po wykonaniu zobowiązań określonych w pkt 5.18 Wystawca otrzyma potwierdzenie
zdania stoiska podpisane przez Organizatora, które stanowi podstawę do opuszczenia Targów.
20. Organizator jest uprawniony do swobodnego zadysponowania rzeczami pozostawionymi przez Wystawcę na terenie Targów po upływie terminu określonego w pkt 3.17. Wystawcy
nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
IV. Promocja Targów
1. Organizator przygotowuje Katalog Targów, zawierający dane Wystawców zawarte w formularzach zgłoszeniowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawarte w
formularzach, błędy redakcyjne i pominięcia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu Targów i wyglądu stoisk w dowolny sposób oraz wykorzystywania wytworzonych materiałów do własnych celów. Wystawcom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.
3. Wszelkie formy promocji Wystawcy poza stoiskiem wystawowym (banery, roll-upy, potykacze, maszty, flagi, balony, hostessy rozdające ulotki, a także prezentacje, pokazy, występy artystyczne itp.), wymagają pisemnej zgody Organizatora i winny być prowadzone w
uzgodnieniu z Organizatorem, w sposób nie naruszający porządku Targów i bezpieczeństwa
osób i mienia.
4. Wystawca we własnym zakresie reguluje należności związane z publicznym odtwarzaniem przez niego utworów, o ile obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.
V. Przepisy porządkowe
1. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP, ppoż. oraz wewnętrznych
przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Targów.
2. Samochody mogą być parkowane wyłącznie na wyznaczonych miejscach parkingowych.
3 . Na terenie Targów Wystawca oraz jego przedstawiciele zobowiązani są do noszenia
identyfikatora.
4 . Zabrania się wnoszenia na teren Targów jakichkolwiek przedmiotów, których używanie
może zagrażać bezpieczeństwu osób i mienia.
5 . Wystawca zobowiązany jest do utrzymywania porządku na stoisku i w jego otoczeniu
przez cały czas trwania Targów i po ich zakończeniu, do czasu zdania stoiska.
6.Wystawca zobowiązany jest stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez
przedstawicieli Organizatora.
VI. Odpowiedzialność za szkodę
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu
powstałe w związku z organizacją Targów, w szczególności za wypadki osób i następstwa
nieszczęśliwych wypadków, uszkodzenia materiałów na stoiskach wystawowych lub handlowych, z wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie przez Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw własności
intelektualnej Wystawców przez innych wystawców lub osoby trzecie.
3 .Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwę w dostawie mediów.
4. Wystawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z udziału w Targach oraz do ubezpieczenia eksponatów. Wystawca zobowiązuje się
okazać polisę OC na wezwanie Organizatora. Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia
eksponatów, sprzętów i urządzeń oraz innych rzeczy wniesionych na teren Targów.
5. Wystawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Organizatora o wszelkich
szkodach, usterkach i zniszczeniach spowodowanych w mieniu przekazanym Wystawcy,
pod rygorem obciążenia Wystawcy wartością szkody, w szczególności spowodowanej opóźnieniem w usunięciu usterki lub zgłoszeniu szkody ubezpieczycielowi.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi
lub osobom trzecim w związku z uczestnictwem w Targach, niezależnie od tego czy wynikają z działania lub zaniechania Wystawcy czy też osób trzecich, z których usług Wystawca
korzysta.
VII. Rozwiązanie umowy
1. Wystawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem Targów. Organizator zwraca wówczas Wystawcy wpłacone przez niego opłaty,
za wyjątkiem opłaty rejestracyjnej, w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia. Oświadczenie o rezygnacji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za datę złożenia
oświadczenia uznaje się datę doręczenia pisma Organizatorowi.
2. W przypadku gdy oświadczenie o rezygnacji zostanie doręczone Organizatorowi na mniej
niż 30 dni przed datą rozpoczęcia Targów lub w przypadku, gdy Wystawca nie obejmie stoiska lub wycofa się z udziału w Targach w czasie ich trwania, Wystawca zobowiązany jest
do zapłaty pełnej kwoty wynikającej z umowy.
3 . Organizator jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku gdy Wystawca nie
ureguluje należności za udział w Targach w terminie określonym w pkt 3.2 oraz w przypadku
naruszenia przez Wystawcę postanowień Regulaminu, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wystawcy do dokonania płatności/usunięcia naruszeń w wyznaczonym, dodatkowym
terminie. Organizator uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty pełnej należności wynikającej z umowy.
4 .Organizator jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku odwołania Targów.
W takim wypadku Organizator zwraca Wystawcy wpłacone przez niego opłaty za wyjątkiem opłaty rejestracyjnej w terminie 14 dni od daty odstąpienia. Jeżeli do odwołania Targów
dochodzi z winy Organizatora zwrotowi podlega cała kwota uiszczona przez Wystawcę z
tytułu zawarcia umowy. Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania w związku z
odwołaniem Targów.
IX. Postanowienia końcowe
1. Wystawca zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie warunków finansowych
niniejszej umowy. Za naruszenie zobowiązania i wynikłe z tego tytułu szkody odpowiada
przed Organizatorem.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu oraz odrębne porozumienia pomiędzy Wystawcą i Organizatorem wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia lub przełożenia Targów w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Organizatora, w szczególności wystąpienia okoliczności siły wyższej. Wystawcy nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania z
tego tytułu.
4. Wszelkie spory, mogące wyniknąć w związku z udziałem Wystawcy w Targach strony
zobowiązują się rozwiązywać polubownie. Wystawca zobowiązuje się zgłosić Organizatorowi wszelkie roszczenia z tytułu udziału w Targach do czasu zakończenia Targów, tak by
Organizator mógł stwierdzić ich zasadność. Po upływie w/w terminu roszczenia Wystawcy
wobec Organizatora z tytułu udziału w Targach wygasają.
5. W przypadku gdy spór między Organizatorem a Wystawcą nie zostanie rozwiązany polubownie w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia, sprawa zostanie poddana pod rozpoznanie sądowi właściwemu dla siedziby Organizatora.

