Zgłoszenia Udziału i poinformowania o tym Wystawcy w drodze
mailowej, faksem bądź pocztą/kurierem. Wraz z informacją
o zatwierdzeniu przesłanego Zgłoszenia udziału Organizator
przesyła Wystawcy, podpisane Zgłoszenie Udziału i fakturę
proforma opiewającą na kwotę wyliczoną w oparciu o usługi
wskazane w Zgłoszeniu Udziału.

Regulamin
Międzynarodowych Targów Paliwowych
Stacja i Biznes Przyszłości - Wrocław 2018
1.

Informacje ogóle:
1.1. Organizatorem Międzynarodowych Targów Paliwowych - Stacja i
Biznes Przyszłości - Wrocław 2018, dalej zwanych „Targami
Paliwowymi” jest Information Market S.A. z siedzibą
we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 46a/10 (53-674), wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000394474.
1.2. Targi Paliwowe odbędą się w dniach 26 - 27 września 2018 r.
w Hali Stulecia (wraz z przylegającym placem przy Iglicy)
położonej we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1 , dalej zwanej:
„Halą”.
1.3. Wystawcą na Targach Paliwowych jest podmiot, który zgłasza
Organizatorowi swój udział w Targach Paliwowych w charakterze
Wystawcy.
1.4. Zgłoszenie Udziału po zatwierdzeniu przez Organizatora wraz z
niniejszym Regulaminem stanowią umowę udziału w Targach
oraz najmu powierzchni wystawienniczej zawartej na czas
trwania Targów Paliwowych pomiędzy Organizatorem
a Wystawcą, zwaną także „Umową udziału w Targach
Paliwowych” lub „Umową”.
1.5. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich
Wystawców. Regulamin jest dostępny także na stronie Targów
Paliwowych pod adresem www.targipaliwowe.pl.

2.

Zgłoszenie Udziału:
2.1. Warunkiem zgłoszenia udziału w Targach Paliwowych jest
złożenie Organizatorowi wypełnionego i podpisanego przez
upoważnione osoby formularza - Zgłoszenie Udziału.
2.2. Strony przyjmują, iż Zgłoszenie Udziału przez Wystawcę uznaje
się za złożone skutecznie, jeżeli zostało dostarczone
Organizatorowi w jednej z trzech dostępnych opcji tj. przesyłką
pocztową lub kurierską na adres: Information Market S.A.,
ul. Legnicka
46a/10,
53-674
Wrocław;
faksem
na
nr +48 71 787 69 96, bądź drogą mailową na adres
biuro@targipaliwowe.pl.
2.3. Zgłoszenie Udziału traktowane jest jednoznacznie ze złożeniem
oferty uczestnictwa w Targach i akceptacją przez Wystawcę
warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Wystawca jest
związany zgłoszeniem przez okres co najmniej 21 dni.
2.4. Przesłanie formularza zgodnie z treścią pkt 2.1 i 2.2 nie jest
równoznaczne z zakwalifikowaniem Wystawcy do udziału
w Targach Paliwowych. Organizator ma prawo odmowy
zakwalifikowania Wystawcy do udziału w Targach Paliwowych
bez podania przyczyny.
2.5. Zgłoszenia Udziału w Targach Paliwowych należy dokonać
najpóźniej do dnia 31.07.2018 r.
2.6. Zgłoszenia Udziału dokonane po terminie wskazanym w pkt 2.5.
będą rozpatrywane przez Organizatora w miarę dostępności
powierzchni wystawienniczej.
2.7. Zawarcie Umowy udziału w Targach Paliwowych następuje
z chwilą zatwierdzenia przez Organizatora przesłanego

3.

Zasady płatności za udział w Targach Paliwowych:
3.1. Z tytułu zawarcia Umowy, na zasadach określonych
w Regulaminie, Wystawca zobowiązuje się do zapłaty sumy
pieniężnej w wysokości wartości świadczenia wskazanego
w Zgłoszeniu Udziału, z zastrzeżeniem pkt. 3.9. Regulaminu.
3.2. Działania Wystawcy podejmowane po zawarciu Umowy,
w szczególność brak dokonania uregulowania wystawionej przez
Organizatora faktury proforma lub faktury VAT, jako również
brak rzeczywistego udziału w Targach Paliwowych, nie wpływają
w jakikolwiek sposób na obowiązywanie umowy, w szczególności
na obowiązek zapłaty sumy pieniężnej określonej w Zgłoszeniu
udziału.
3.3. Płatność, o której stanowi pkt 3.1. Regulaminu Wystawca uiszcza
w terminie 7 dni od dnia przesłania Wystawcy faktury proforma
na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
3.4. Zapłata jest dokonana z chwilą uznania kwoty na rachunku
bankowym Organizatora.
3.5. Brak dokonania płatności we wskazanym terminie upoważnia
Organizatora do odstąpienia od Umowy.
3.6. Po zatwierdzeniu Zgłoszenia Udziału Organizator wystawi fakturę
proforma na kwotę równą 30 % wartości świadczenia
wskazanego w Zgłoszeniu Udziału. Wpłata zostanie
potwierdzona wystawieniem faktury VAT zaliczkowej.
3.7. Na dwa miesiące przed terminem Targów Paliwowych
Organizator wystawi fakturę proforma na kwotę równą 70 %
wartości świadczenia wskazanego w Zgłoszeniu Udziału. Wpłata
zostanie potwierdzona wystawieniem faktury VAT zaliczkowej.
3.8. Organizator wystawi Wystawcy fakturę VAT końcową po
zakończeniu Targów Paliwowych .
3.9. W przypadku świadczenia usług dodatkowych, zamówionych
przez Wystawcę a niewskazanych w zatwierdzonym Zgłoszeniu
Udziału, Organizator wystawi fakturę VAT po zakończeniu
Targów Paliwowych. Punkt 3.3. Regulaminu stosuje się
odpowiednio.
3.10. Strony mogą ustalić odrębne zasady rozliczeń, pod warunkiem
potwierdzenia ich w zatwierdzonym Zgłoszeniu Udziału.
3.11. W sytuacji odstąpienia przez Organizatora od Umowy
w przypadkach, o których mowa w pkt 6.1., a w szczególności
w przypadku nieuiszczenia kwot, o których mowa w pkt 3.6. lub
3.7, bądź rezygnacji Wystawcy z udziału w Targach Paliwowych,
niezależnie od przyczyn uzasadniających taką decyzję,
w szczególności z ważnych powodów, z zastrzeżeniem sytuacji,
o której mowa w pkt 6.2, Wystawca pozostaje zobowiązany do
zapłaty kary w wysokości opłaty wskazanej w Zgłoszeniu Udziału
brutto. Podstawą dla obciążenia Wystawcy karą będzie
wystawiona przez Organizatora nota obciążeniowa, doręczona
Wystawcy przesyłką pocztową na adres wskazany w Zgłoszeniu
udziału, bądź drogą mailową na adres wskazany w Zgłoszeniu
udziału. W przypadku wcześniejszego dokonania przez Wystawcę
jakichkolwiek płatności, Organizator dokona potrącenia wartości
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naliczonej kary względem wpłaconych środków. Aby uchylić
wątpliwość kara, o której mowa w niniejszym punkcie ma
charakter świadczenia gwarancyjnego i jest niezależna od
wysokości poniesionej szkody.
3.12. Poprzez rezygnację z udziału należy rozumieć jakiekolwiek
jednostronne oświadczenie woli, wskutek którego doszło do
zakończenia obowiązywania Umowy, w szczególności
odstąpienie lub wypowiedzenie, niezależnie od podstawy
prawnej takiego oświadczenia oraz przyczyn uzasadniających
jego złożenie, z wyłączeniem odstąpienia, o którym stanowi pkt
6.2. Regulaminu.
3.13. Rezygnacja z udziału powinna zostać dokonana w formie
pisemnej pod rygorem nieważności. Niezachowanie powyższej
formy powoduje bezwzględną nieważność oświadczenia woli
Wystawcy, niezależnie od prowadzonych w tym zakresie rozmów
z przedstawicielami Organizatora, chyba że Organizator
w sposób wyraźny zakomunikuje uznanie oświadczenia
Wystawcy, potwierdzając to na piśmie pod rygorem nieważności.
3.14. Przesłanie oświadczenia w przedmiocie rezygnacji z uczestnictwa
w Targach Paliwowych przez Wystawcę, którego nie można
poczytać z jakichkolwiek przyczyn, w szczególności z powodu
braku zachowania formy przewidzianej w pkt 3.13 Regulaminu,
bądź braku podstawy prawnej, ustawowej bądź umownej, jako
rezygnacji w rozumieniu pkt 3.12. Regulaminu, nie wpływa na
zakres obowiązywania Umowy, w szczególności na obowiązek
płatności zgodnie z pkt 3 Regulaminu.

4.

Podnajem powierzchni wystawienniczej innej osobie /
Przeniesienie praw i obowiązków z Umowy:
5.1. Wystawca nie ma prawa do podnajmowania, udostępniania
w inny sposób, odpłatnie lub nieodpłatnie - całości lub części
powierzchni wystawienniczej innej osobie, chyba że Organizator
uprzednio wyrazi na to pisemną zgodę. W takim przypadku
Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania
i zaniechania tych osób, jak za działania i zaniechania własne.
5.2. Wystawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora
przenieść na inną osobę praw i obowiązków z Umowy zawartej
z Organizatorem.

6.

7.

Rezygnacja z udziału w Targach Paliwowych:
6.1. Organizator może odstąpić od Umowy w przypadku
nieuiszczenia przez Wystawcę w terminie kwot, o których mowa
w pkt 3.6 lub 3.7 oraz w przypadku naruszenia postanowień pkt
5, 8 lub 9 Regulaminu, bez odrębnego wezwania, przy czym
Organizator jest uprawniony do skorzystania z prawa do
odstąpienia do dnia 26 września 2018 r. Oświadczenie o
odstąpieniu uznaje się za skuteczne jeżeli zostanie złożone także
z pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesłane faksem.

Przydzielenie powierzchni wystawienniczej:
7.1. Powierzchnie wystawiennicze są przydzielane Wystawcom
zgodnie z treścią Zgłoszenia Udziału.
7.2. Organizator ma prawo do zmiany lokalizacji powierzchni
wystawienniczej
ze
względów
organizacyjnych
lub
bezpieczeństwa, z zastrzeżeniem zdania drugiego, a Wystawcy
nie przysługują z tego powodu roszczenia odszkodowawcze
względem Organizatora ani prawo do odstąpienia od Umowy.
W przypadku konieczności zmiany lokalizacji Organizator
zobowiązany jest udostępnić Wystawcy inną powierzchnię
wystawienniczą o takiej samej lub większej powierzchni
i poinformować o tym Wystawcę na co najmniej 7 dni przed
terminem Targów Paliwowych.

Usługi dodatkowe:
4.1. Wszelkie usługi dodatkowe świadczone przez Organizatora na
rzecz Wystawcy, nie ujęte w Zgłoszeniu udziału, podlegają
odrębnym opłatom według cennika usług dodatkowych,
wskazanego w Zgłoszeniu Udziału. W przypadku świadczenia
innych usług dodatkowych nie wskazanych w cenniku usług
dodatkowych Organizator obciąży Wystawcę zgodnie
z odrębnymi ustaleniami.

5.

6.2. Wystawca może odstąpić od Umowy o uczestnictwo w Targach
Paliwowych za zapłatą odstępnego w wysokości 50 % całkowitej
opłaty wskazanej w Zgłoszeniu Udziału, jeżeli do odstąpienia
doszło w terminie do 90 dni przed terminem Targów
Paliwowych. Oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko,
jeżeli zostało złożone jednocześnie lub po zapłacie odstępnego.
6.3. Odstąpienie od Umowy zgodnie z pkt. 6.2 Regulaminu, powinno
zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Niezachowanie powyższej formy powoduje bezwzględną
nieważność oświadczenia woli Wystawcy, niezależnie od
prowadzonych w tym zakresie rozmów z przedstawicielami
Organizatora, chyba że Organizator w sposób wyraźny
zakomunikuje uznanie oświadczenia Wystawcy, potwierdzając to
na piśmie pod rygorem nieważności.

8.

Zasady dokonania rozładunku i załadunku:
8.1. Transport, rozładunek i załadunek materiałów i eksponatów,
z których Wystawca korzysta w trakcie Targów Paliwowych
odbywa się na koszt Wystawcy i jego staraniem.
8.2. W przypadku zabudowy standardowej (wykonanej na zlecenie
Organizatora) Wystawca otrzyma dostęp do swojego stoiska od
godziny 12.00 w dniu 25.09.2018 r.
8.3. Wystawca przyjmuje do wiadomości, iż na terenie Hali
obowiązuje zakaz parkowania i Wystawca nie będzie uprawniony
do pozostawienia pojazdów na terenie Hali w czasie trwania
Targów Paliwowych.
8.4. Wystawcy będzie przysługiwało prawo wjazdu na teren
kompleksu Hali w celu montażu (rozładunku) i demontażu
(załadunku) sprzętu, urządzeń oraz elementów aranżacyjnych
wykorzystanych podczas Targów Paliwowych, w terminach
wskazanych w pkt. 9.6, 9.7 i 9.16 Regulaminu.
8.5. Wystawca jest obowiązany powiadomić Organizatora do dnia
21.09.2018 r. o konieczności udostępnienia mu wjazdu na teren
kompleksu Hali wraz ze wskazaniem marki samochodu,
nr rejestracyjnego oraz terminu i szacowanej godziny wjazdu
i wyjazdu. Na tej podstawie Wystawca otrzyma przepustkę
umożliwiającą wjazd na teren kompleksu Hali celem dokonania
rozładunku i załadunku. Maksymalny czas postoju, w wyżej
wymienionym celu, jednego samochodu to 5 godz. od momentu
wjazdu na teren kompleksu Hali. Za każdy przypadek nie
przestrzegania wyznaczonych godzin wyjazdu z terenu
kompleksu Hali, Wystawcy naliczona zostanie kara umowna
w wysokości 500,00 zł, od każdego pojazdu, za każdą rozpoczętą
godzinę postoju. W okresie przygotowywania Targów
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Paliwowych, Wystawca zaparkuje samochody w miejscu
wskazanym przez Organizatora.
8.6. Wystawca przyjmuje do wiadomości, iż niezwłocznie po
zakończeniu rozładunku i załadunku obowiązany jest do wyjazdu
z kompleksu Hali, także wówczas jeżeli maksymalny czas postoju
określony w pkt 8.5. jeszcze nie upłynął.

9.

Zabudowa i demontaż powierzchni wystawienniczej:
9.1. Wystawca, który nie złożył zamówienia na zabudowę
powierzchni wystawienniczej wykonywanej na zlecenie
Organizatora (zabudowa standardowa), dokonuje takiej
zabudowy na własny koszty i własnym staraniem (zabudowa
niestandardowa).
9.2. Wystawca jest obowiązany zapewnić prowadzenie wszelkich
prac
(montażowych,
demontażowych,
instalacyjnych,
dekoracyjnych) na powierzchni wystawienniczej przez osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz zgodnie
z przepisami prawa i odpowiednimi normami, w tym przepisami
BHP i przeciwpożarowymi. Sieć elektryczna poza powierzchnią
wystawienniczą stoiska zostanie wykonana przez osoby
działające na zlecenie Organizatora. Organizator jest
odpowiedzialny za instalacje elektryczną do granicy stoiska.
Wystawca odpowiada za instalacje elektryczną na całej
powierzchni wystawienniczej stoiska i nie może ingerować
w instalację elektryczną poza tym obszarem.
9.3. Wystawca jest obowiązany do posiadania wszelkich niezbędnych
atestów na używane materiały budowlane i urządzenia oraz
wszelkich zgód, zgłoszeń i pozwoleń koniecznych do
wykonywania prac i użytkowania powierzchni wystawienniczej,
jeśli ich posiadanie jest uwarunkowane przepisami prawa.
Wystawca jest obowiązany powiadomić Organizatora o takich
atestach, pozwoleniach, zgodach i zgłoszeniach.
9.4. W terminie 60 dni do rozpoczęcia Targów Paliwowych Wystawca
jest obowiązany do przedłożenia Organizatorowi projektu
zabudowy powierzchni wystawienniczej wraz z opisem
planowanych prac oraz z projektem instalacji elektrycznej.
Rozpoczęcie przez Wystawcę zabudowy stoiska jest możliwe po
zatwierdzeniu projektu przez Organizatora.
9.5. Organizator jest uprawniony do przerwania prowadzonych przez
Wystawcę prac przy powierzchni wystawienniczej, w każdej
chwili, jeśli jego zdaniem mogą powodować zagrożenie
bezpieczeństwa osób lub mienia lub naruszać postanowienia
niniejszego Regulaminu.
9.6. Zabudowa stoiska może odbywać się w godzinach od 12:00 do
22:00 w dniu 24.09.2018 oraz od 8.00 do 22.00 w dniu
25.09.2018.
9.7. Zabudowa ekspozycji zewnętrznej może odbywać się jedynie w
godzinach od 8.00 do 22.00 w dniach od 24.09.2018 do
25.09.2018.
9.8. Wystawca jest obowiązany uzyskać zgodę Organizatora na użycie
na terenie Hali wózków widłowych, dźwigów i innego ciężkiego
sprzętu.
9.9. Wystawca przyjmuje do wiadomości, iż maksymalne
2
dopuszczalne obciążenie podniesionej podłogi wynosi 500 kg/m
i że obowiązuje zakaz wjazdu w obrębie podłogi podniesionej dla
wózków widłowych, dźwigów i innego ciężkiego sprzętu.

9.10. Wystawca jest obowiązany do powiadomienia i uzyskania zgody
Organizatora na korzystanie ze sprzętów lub urządzeń
wymagających większego niż normalne zużycie mediów, dużych
mocy energetycznych lub zapotrzebowania na usługi nietypowe.
9.11. Uzyskanie możliwości podłączenia do instalacji elektrycznej
i wodnokanalizacyjnej
(na
zewnętrznej
powierzchni
wystawienniczej)
wymaga
zgłoszenia
zapotrzebowania
i uzgodnienia z Organizatorem warunków dostaw.
9.12. Zabudowa
i
demontaż
powierzchni
wystawienniczej
niestandardowej oraz urządzenie powierzchni wystawienniczej
standardowej nie może naruszać konstrukcji lub powłok ścian,
podłóg i innych elementów Hali.
9.13. Wystawca przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku mocowania
wykładziny do podłogi, na ciągach komunikacyjnych itp.
taśmami, zobowiązany jest użyć tylko taśmy klejącej
dwustronnej lekkiej żelowej, a po zakończeniu Targów
Paliwowych usunąć wszystkie taśmy z podłogi w taki sposób, aby
przywrócony został stan przedmiotu najmu sprzed jego wydania
Wystawcy.
9.14. Za wykonywanie przez Wystawcę prac na powierzchni
wystawienniczej, a w szczególności montażu lub demontażu
zabudowy stoiska w innych godzinach niż wskazane
w Regulaminie Organizator może nałożyć na Wystawcę karę
pieniężną w wysokości 1.000 zł, za każdą rozpoczętą godzinę
pracy poza ustalonymi godzinami. W przypadku dokonywania
prac, a w szczególności montażu lub demontażu zabudowy
stoiska w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu
Organizator może nałożyć na Wystawcę karę pieniężną do
wysokości 5.000,00 zł, za każde naruszenie postanowień
Regulaminu.
9.15. W przypadku braku doprowadzenia do stanu pierwotnego
powierzchni wystawienniczej po demontażu stoiska, Organizator
zleci czynności porządkujące na koszt i ryzyko Wystawcy.
9.16. Po zakończeniu Targów Paliwowych Wystawca zobowiązany jest
na własny koszt i ryzyko usunąć zabudowę niestandardową
powierzchni wystawienniczej, wszelkie instalacje i elementy,
będące wynikiem prac montażowych, demontażowych,
adaptacyjnych i scenograficznych oraz usunie z terenu Hali
wszelkie inne materiały i urządzenia które znajdują się
w wynajmowanym przez niego stoisku lub, które wniósł na teren
Hali, najpóźniej do godziny 11:00 w dniu 28.09.2018,
a w przypadku zewnętrznej powierzchni wystawienniczej do
godziny 20.00 w dniu 28.09.2018. W razie niewykonania przez
Wystawcę wskazanego obowiązku lub nienależytego jego
wykonania, Organizator we własnym zakresie, lecz na koszt
i ryzyko Wystawcy, wykona lub zleci podmiotowi świadczącemu
profesjonalne usługi prace zmierzające do przywrócenia
powierzchni wystawienniczej do stanu z chwili jej wydania lub
uprzątnięcia terenu Hali.
9.17. W przypadku naruszenia przez Wystawcę postanowień pkt 9.16,
Wystawca zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości
10.000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych) za każdy
rozpoczęty dzień naruszenia, co nie wyłącza uprawnienia
Organizatora do zwrotu kosztów przywrócenia powierzchni
wystawienniczej do stanu z chwili jego wydania.
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9.18. Wykonywanie wszelkich podwieszeń do konstrukcji Hali o masie
powyżej 200 kg (w jednym punkcie) musi być prowadzone pod
nadzorem osoby posiadającej uprawnienia projektowe
w zakresie konstrukcji budowlanych lub rzeczoznawcy
budowlanego w przypadku zamiaru podwieszenia elementów
o łącznym ciężarze powyżej 5.000 kg. Nie mniej niż 4 dni przed
rozpoczęciem mocowania podwieszeń do konstrukcji, Wystawca
zobowiązany jest przedłożyć Organizatorowi: projekt
podwieszenia elementów o ciężarze większym niż 200 kg (na
jedno zawiesie) wraz z dokładnym schematem zawierającym
zestawienie obciążeń oraz orzeczenie techniczne dopuszczające
zastosowanie takich obciążeń lub w przypadku podwieszenia
elementów o łącznym ciężarze powyżej 5.000 kg - projekt
podwieszenia wraz z dokładnym schematem zawierającym
zestawienie obciążeń oraz ekspertyzę techniczną dopuszczającą
zastosowanie takich obciążeń. Mocowanie podwieszeń do
konstrukcji Hali mogą wykonać tylko osoby posiadające
uprawnienia do wykonywania prac na wysokości, bądź podmiot
gospodarczy dysponujący takimi osobami, zaś wszelkie koszty
z tym związane ponosi Wystawca.

10. Organizacja pracy na powierzchni wystawienniczej:
10.1. Wystawca jest zobowiązany dbać o porządek na stoisku i wokół
stoiska oraz do jego nadzorowania.
10.2. Wystawca jest zobowiązany do udostępnienia stoiska dla
zwiedzających w godzinach otwarcia Targów Paliwowych dla
zwiedzających tj. od godziny 10.00 do 17.00 w dniach
26 i 27.09. 2018 r., a Organizator zobowiązuje się do
zapewnienia dostępności do stoisk dla Wystawców w dniach
targowych od godziny 8.30 do godziny 18.00.
10.3. Wystawca zobowiązany jest do posiadania wszelkich
wymaganych dokumentów uprawniających do prowadzenia
działalności gospodarczej, związanej z prezentowaną przez niego
ofertą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
10.4. Wystawca oświadcza, iż w razie pozyskiwania na stoisku danych
osobowych zwiedzających oraz przeprowadzania losowania
nagród, posiada w tym celu stosowne pozwolenia.
10.5. Wystawca zobowiązuje się w przypadku wykorzystania podczas
Targów Paliwowych utworów słownych, muzycznych,
choreograficznych i innych chronionych prawem autorskim lub
prawami pokrewnymi do uzyskania odpowiednich praw
i uiszczenia we własnym zakresie opłat dla organizacji
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
10.6. Sprzątanie i demontaż stoiska może odbyć się wyłącznie poza
godzinami otwarcia Targów Paliwowych dla zwiedzających.
Demontaż całkowity lub częściowy stoiska lub zabudowy oraz
opuszczenie stoiska przez Wystawcę jest zabronione przed
zakończeniem Targów Paliwowych w takim wypadku stosuje się
pkt 9.14 zdanie drugie.
10.7. Prezentacja oferty Wystawcy nie może naruszać praw i zakłócać
prezentacji oferty innych Wystawców.
10.8. W trakcie trwania Targów Paliwowych Organizator może
w każdym czasie wydać Wystawcy polecenia dotyczące usunięcia
materiałów czy urządzeń, jeśli jego zdaniem mogą powodować
zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia lub naruszać
postanowienia niniejszego Regulaminu. Polecenia takie są
wiążące dla Wystawcy.

10.9. Wystawca przyjmuje do wiadomości, iż nie może świadczyć usług
gastronomicznych na terenie Hali. Świadczenie usług
gastronomicznych związanych z prezentacją oferty Wystawca
może prowadzić wyłącznie po uzyskaniu zgody Organizatora
zawartej w Zgłoszeniu Udziału.

11. Reklama:
11.1. Wystawca może prezentować swoją ofertę wyłącznie
na wynajętej przez niego powierzchni wystawienniczej.
11.2. Wystawca jest uprawniony na terenie jego stanowiska
do korzystania z materiałów (plakatów, ulotek) związanych
z prezentowaną przez niego ofertą.
11.3. Umieszczanie innych reklam Wystawcy lub reklam Wystawcy
poza wynajętą przez niego powierzchnię wystawienniczą jest
dopuszczalne po zamówieniu dodatkowych usług reklamowych
u Organizatora.

12. Przepisy porządkowe:
12.1. Wystawca jest obowiązany przestrzegać przepisów BHP
i przepisów przeciwpożarowych na całym terenie Hali.
12.2. Wystawca przyjmuje do wiadomości, że na terenie Hali
obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania alkoholu.
12.3. Zabronione jest wprowadzanie na teren Targów Paliwowych
zwierząt.
12.4. Wystawca i osoby za które odpowiada są obowiązane do
noszenia w widocznym miejscu identyfikatorów przekazanych
przez Organizatora.
12.5. Wystawca jest obowiązany przestrzegać poleceń Organizatora
i osób czuwających nad bezpieczeństwem Targów Paliwowych.

13. Odpowiedzialność:
13.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione
przez Wystawcę w związku z udziałem w Targach Paliwowych,
jak również za szkody wyrządzone przez Wystawcę, w tym
w szczególności innym uczestnikom Targów i zwiedzającym.
W przypadku roszczeń osób trzecich, wyrządzonych działaniem
lub zaniechaniem Wystawcy, Wystawca zobowiązuje się pokryć
związane z tym szkody Organizatora.
13.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia, sprzęt,
eksponaty i elementy zabudowy wykonane przez Wystawców,
wniesione na teren kompleksu Hali.
13.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia, sprzęt
i materiały pozostawione przez Wystawcę po zakończeniu
Targów Paliwowych. Organizator jest uprawniony do obciążenia
Wystawcy kosztami przechowania pozostawionego sprzętu,
urządzeń i materiałów w wysokości 2.000 zł za każdy rozpoczęty
dzień przechowywania.
13.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub brak
dostaw mediów z przyczyn od niego niezależnych.
13.5. Wystawcy powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu
odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć w zakresie ryzyk
związanych z udziałem w Targach Paliwowych swoje mienie,
znajdujące się na Targach Paliwowych, w tym eksponaty, sprzęt
i urządzenia na powierzchni wystawienniczej, zarówno na czas
trwania Targów Paliwowych, jak również na okres montażu
i demontażu.
13.6. Wystawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe
w Hali w związku z użytkowaniem powierzchni wystawienniczej.
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13.7. Wystawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za
wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi lub osobom trzecim
przez Wystawcę lub osobę działającą w jego imieniu.
13.8. Wystawca jest obowiązany niezwłocznie poinformować
Organizatora o zaistnieniu zdarzenia, grożącego wywołaniem
szkody lub o powstaniu takiej szkody.
13.9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji i terminu
Targów Paliwowych, jak również ich skrócenia czy odwołania.
W przypadku odwołania lub skrócenia Targów Paliwowych,
Organizator zwróci Wystawcy uiszczone na rzecz Organizatora
należności w przypadku odwołania w całości, a w przypadku
skrócenia, proporcjonalnie do okresu skrócenia. Powyższe
wyczerpuje roszczenia Wystawcy, któremu nie przysługują,
żadne dalej idące roszczenia odszkodowawcze względem
Organizatora.
13.10. Organizator nie odpowiada za zmianę sposobu organizacji
Targów Paliwowych, ich odwołanie, przerwanie albo zmianę
opłat, spowodowane działaniem siły wyższej lub zarządzeniami
władz państwowych i samorządowych.

14. Roszczenia, reklamacje, rozstrzyganie sporów:
14.1. Wszelkie reklamacje Wystawca winien zgłaszać pisemnie,
w trakcie trwania Targów Paliwowych. Po upływie tego terminu
prawo do zgłaszania roszczenia wygasa. Zgłoszenie reklamacji nie
zwalnia Wystawcy z obowiązku dokonania zapłaty.

14.2. Umowa o udział w Targach Paliwowych podlega prawu
polskiemu i zgodnie z tym prawem będzie interpretowana.
Wszelkie spory pomiędzy Wystawcą a Organizatorem, mogące
wyniknąć na tle zawartej Umowy, podlegać będą rozstrzygnięciu
przez właściwy rzeczowo sąd we Wrocławiu.

15. Postanowienia końcowe:
15.1. Organizator jest uprawniony do korzystania z nazwy, firmy
i logotypu Wystawcy w celach związanych z promocją
i organizacją Targów Paliwowych.
15.2. Wystawca wyraża zgodę na filmowanie i fotografowanie przez
Organizatora stanowisk podczas Targów Paliwowych oraz do
skorzystania przez Organizatora z tych materiałów dla jego celów
własnych bez jakiegokolwiek wynagrodzenia dla Wystawcy.
15.3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Organizatora
Targów Paliwowych pod numerem tel.: +48 71 787 69 70.
15.4. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią Regulaminu
a Zgłoszeniem Udziału,
wiążące
są
ustalenia
zawarte
w Zgłoszeniu Udziału.
15.5. Niniejszy Regulamin nie obowiązuje Wystawców będących
konsumentami.
15.6. Regulamin obowiązuje od dnia 07.11.2017 r.
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