REGULAMIN TARGOWY
54 Międzynarodowych Targów Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz „JESIEŃ 2018”,
20 Targów Technik Grzewczych i Zielonych Energii „INSTAL-SYSTEM 2018”,
Bielsko – Biała, 21-23.09. 2018 r.
Regulamin Targowy jest integralną częścią Umowy - Zgłoszenia pomiędzy Wystawcą a Organizatorem targów. Umowa podpisana przez
Wystawcę jest traktowana jako umowa dwustronna obejmująca również Organizatora czyli Biuro Promocji i Wystaw “ASTRA” z siedzibą
w Bielsku-Białej ul. Sixta 5 nabierająca mocy prawnej po przesłaniu potwierdzenia udziału w targach przez Organizatora targów.
I. WARUNKI UCZESTNICTWA.
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Prawo do udziału w targach Wystawca nabywa po spełnieniu następujących warunków: podpisanie umowy – zgłoszenia i dostarczeniu jej
Organizatorowi targów, otrzymanie potwierdzenia udziału w targach, uregulowanie płatności wynikających z umowy - zgłoszenia uczestnictwa
w targach i regulaminu targowego.
Opłatę za powierzchnię wystawienniczą oraz zamówienia dodatkowe należy przekazać na konto Organizatora targów w dwóch
ratach:
a) - 40%: gotówką w dniu zawarcia umowy lub przelewem do 7 dni,
b) - 60 % w terminie zgodnym z wystawioną fakturą Pro-forma..
Uwaga. W przypadku skorzystania z warunków promocyjnych obowiązują terminy wyszczególnione w p. IV. BONIFIKATY I PROMOCJE.
Nie wywiązanie się z płatności w w/w terminach nie jest traktowane, jako rezygnacja z targów i nie zwalnia z obowiązku ich uregulowania.
Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny odmowy, w takim przypadku zgłaszający
będzie powiadomiony pisemnie.
W ramach pow. zabudowanej zapewniamy: ścianki działowe stoiska, stolik + 2 krzesła, gniazdko prądowe 230V/1 kW, opis fryzowy (nazwa firmy
+ miejscowość), kosz na śmieci. W przypadku potrzeby energii elektrycznej o większej mocy należy ją dodatkowo zamówić.
Uwaga: nie zapewniamy wykładziny pod stoisko, która jest za dodatkowym zamówieniem wg cennika w Umowie – Zgłoszeniu.
W ramach stoiska niezabudowanego oraz na terenach zewnętrznych zapewniamy miejsce pod stoisko.
Media, w tym energię elektryczną, należy zamówić dodatkowo wg cennika zamieszczonego w Karcie Zgłoszenia.
W ramach opłaty rejestracyjnej zapewniamy: zaproszenia targowe w wersji elektronicznej dla kontrahentów firmy, identyfikatory, kartę
parkingową, sprzątanie stoiska w dni targowe. Uwaga. W dniu urządzania ekspozycji stoisko należy uprzątnąć we własnym zakresie.

II. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA.
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W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do dnia 22 sierpnia 2018 roku przysługuje pełny zwrot wpłaconych zaliczek na poczet targów.
Jeżeli rezygnacja z targów nastąpi po dniu 22 sierpnia 2018 roku Wystawca jest zobowiązany do pokrycia pełnej odpłatności za udział w targach
wynikających z umowy – zgłoszenia.
Jeżeli Wystawca nie zagospodaruje zamówionego stoiska na czas targów, nie zwalnia go to z obowiązku uiszczenia pełnej odpłatności za stoisko.
Rezygnację należy zgłosić pisemnie przy zachowaniu w/w terminów (liczy się data wpływu rezygnacji do Organizatora targów).

III. LOKALIZACJA, ZAGOSPODAROWANIE I LIKWIDACJA STOISKA.
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Wystawca będzie powiadomiony pisemnie lub elektronicznie o lokalizacji stoiska, przydzielonym obiekcie wystawowym wraz z nadanym
numerem stoiska, a także otrzyma dodatkowe informacje organizacyjne.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji stoiska jeżeli z powodów techniczno-organizacyjnych nie będzie możliwe jego
zrealizowanie wg wcześniejszych ustaleń (Wystawca będzie powiadomiony o wszelkich zmianach ).
Wynajęte stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla Wystawcy, który dopełnił formalności zgłoszeniowych. Podnajem przydzielonej powierzchni
targowej innej firmie nie mającej podpisanej umowy z organizatorem wymaga zgłoszenia u organizatora i uzyskanie jego akceptacji.
Eksponaty wystawiennicze nie mogą być umieszczone w ciągach komunikacyjnych.
Zabrania się umieszczania eksponatów oraz materiałów reklamowych w sposób powodujący trwałe uszkodzenia ścianek stoiska ( np. wiercenie,
przybijanie gwoździ, mocowanie za pomocą pinesek bądź stosowanie taśm czy folii samoprzylepnych powodujących zniszczenie politury płyt
stoiska). W każdym takim przypadku Organizator obciąży Wystawcę dodatkowymi kosztami w wysokości zaistniałych uszkodzeń.
Likwidację stoiska należy wykonać w ostatnim dniu targów po ich oficjalnym zamknięciu tj. od godz. 16.00 do późnych godzin nocnych.
Bardzo prosimy o dotrzymanie terminu demontażu ze względu na potrzebę oddania hali w dniu 24 września w godzinach rannych
właścicielowi na potrzeby następnych imprez w obiekcie.
Organizator zapewnia sprzątanie stoiska w ramach opłaty rejestracyjnej w każdym dniu targowym, po zamknięciu targów dla zwiedzających.
W dniu urządzania ekspozycji przed targami, Wystawca we własnym zakresie zapewnia ład, porządek i czystość na swoim stoisku.
Stoisko winno być przywrócone po zdemontowaniu ekspozycji do stanu pierwotnego i zdane organizatorowi.

IV. BONIFIKATY I PROMOCJE.
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Jeżeli Wystawca zgłosi udział w targach i uiści opłatę za stoisko w wysokości 100% do 30 czerwca 2018 roku nabywa prawo do 20% zniżki
od zamówionej powierzchni wystawienniczej ( innych usług bonifikata nie obejmuje), W przypadku niedotrzymania terminu wpłaty bonifikata
będzie anulowana.
Powyższe preferencje dotyczą tych firm, które mają uregulowane wszelkie zobowiązania w stosunku do Biura Promocji i Wystaw Astra.

V. ZABEZPIECZENIE MIENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
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Organizator nie ubezpiecza eksponatów na czas transportu, montażu i demontażu ekspozycji oraz w czasie trwania imprezy.
Wystawca ubezpiecza eksponaty we własnym zakresie oraz ubezpiecza się od OC na czas transportu, montażu, demontażu stoiska i trwania
targów.
Organizator zabezpiecza tereny targowe służbami ochrony po zamknięciu imprezy dla zwiedzających każdego dnia, aż do otwarcia w dniu
następnym służbami ochrony.
Wystawca jest zobowiązany do zabezpieczenia swoich eksponatów targowych przed uszkodzeniem oraz kradzieżą w czasie godzin udostępnionych
dla publiczności, jak również zapewnić obsadę stoiska najpóźniej na 15 minut przed otwarciem targów dla zwiedzających, aż do czasu opuszczenia
pawilonu wystawowego przez gości targowych na zakończenie każdego dnia trwania targów.
Usługa kolportażu ulotek na targach polega na ich wykładaniu w specjalnych do tego przeznaczonych miejscach na terenach targowych.
W przypadku okoliczności od niego niezależnych Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania , skrócenia , odłożenia lub częściowego
zamknięcia imprezy. W takim przypadku Wystawcy nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania lub zmniejszenia opłat za
uczestnictwo w targach z wyjątkiem odwołania targów.
Organizator targów nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z przyczyn sił wyższych m. in. uderzenia pioruna, wichury, zalania wodą,
przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, eksplozji.
Wszelkie reklamacje i roszczenia winny być zgłaszane w formie pisemnej do trzech dni po zakończeniu targów.
Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów p. poż. oraz porządkowych obowiązujących w obiektach targowych.

