REGULAMIN TARGÓW ŚLUBNYCH WEDDING
PGE NARODOWY 24-25 LISTOPADA 2018, WARSZAWA, AL. J. PONIATOWSKIEGO 1
ORGANIZATOR: Leo Project, Al. Wojska Polskiego 22, 05-820 Piastów NIP: 534-215-25-20
§1
Godziny trwania Targów Ślubnych WEDDING
24.11.2018r. 10:00 – 17:00
25.11.2018r. 10:00 – 17:00
§2
Podmiotem odpowiedzialnym za organizację Targów Ślubnych WEDDING oraz uprawnionym do wynajęcia powierzchni
ekspozycyjnej jest Organizator.
§3
Organizator wynajmie Wystawcy powierzchnię wystawienniczą położoną na terenie Targów Ślubnych WEDDING – stoisko nr:
………………………
§4
Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku w godzinach otwarcia Targów. Wystawcy nie wolno demontować stoiska
i usuwać eksponatów w czasie trwania Targów, tj. przed terminem ich oficjalnego zakończenia.
Montaż stoisk odbywa się:
- 23. 11.2018 od godziny 16.00 do godziny 23.00
- 24.11.2018 od godziny 8.00 do godziny 10.00
Demontaż stoisk odbywa się:
- od 25.11.2018 od godziny 17.00 do 23.00
§5
Wystawca ma prawo eksponować i reklamować swoje towary wyłącznie na wykupionym stoisku pod warunkiem, że eksponaty
nie zasłonią sąsiednich ekspozycji ani nie zakłócą normalnego toku pracy innych wystawców. Zakazuje się używania urządzeń
nagłaśniających, dodatkowego oświetlenia itp., które mogą zakłócić normalny tok pracy innych Wystawców.
§6
Wystawcy nie wolno bez pisemnej zgody Organizatora oddać przedmiotu udostępnienia w całości lub w części osobie trzeciej lub
odstąpić praw przysługujących mu z tytułu niniejszej umowy. Prawa do stoiska ma wyłącznie osoba/firma, której dane widnieją
w niniejszej umowie.

§7
Wystawca nie może organizować żadnych akcji promocyjnych poza obrębem swojego stoiska bez zgody Organizatora.
Umieszczanie reklam poza obrębem wykupionego stoiska jest płatne dodatkowo. Wystawca nie będzie podejmował prób
wnoszenia oraz kolportowania ulotek , ani innych materiałów reklamowych firm, nie mających podpisanej odpowiedniej umowy
z Organizatorem, pod rygorem kary umownej w wysokości 8.000 zł. Zakaz obowiązuje na całym terenie Stadionu PGE Narodowy.
§8
Wystawca ponosi wszelkie koszty ewentualnych szkód i napraw wyrządzonych przez niego samego oraz osoby w jakikolwiek
sposób z nim związane. W szczególności zabrania się wbijania czegokolwiek w ściany sal wystawowych, malowania ścian itp.
Ponadto Wystawca bierze na siebie odpowiedzialność za towary i sprzęty pozostawione na stoisku. Organizator nie odpowiada
za szkody spowodowane przez zwiedzających podczas imprezy. Zabudowa, ścianki okalające stoisko max. 2,5 m wysokość.
§9
Ochrona przeciwpożarowa. Na terenie Targów obowiązuje zakaz: używania otwartego ognia, korzystania z prowizorycznej
instalacji elektrycznej, pozostawiania bez dozoru wszelkich urządzeń elektrycznych włączonych do sieci, nieprzystosowanych do
ciągłej eksploatacji, wnoszenia na teren ekspozycji substancji chemicznych, pożarowo niebezpiecznych.
§ 10
W przypadku rezygnacji z udziału w Targach wpłacone kwoty zaliczkowe nie podlegają zwrotowi. Rezygnacja z udziału w Targach
ślubnych WEDDING po1 listopada 2018 roku nie zwalnia Wystawcy od zapłaty w całości kwoty wymienionej w zamówieniu.
§ 11
Organizator i jego Przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz jakiekolwiek
straty, kradzieże lub szkody w mieniu Wystawców i zwiedzających powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem szkód
powstałych z winy Organizatora.
§ 12
Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania ekspozycji i eksponatów znajdujących się na całym terenie
targowym oraz wykorzystywania tych materiałów do celów marketingowych.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych
obowiązujących przepisów prawa.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
_____________________
Nazwa Wystawcy (podpis i pieczęć)
Zamówienie na identyfikatory, pozwalające poruszać się na terenie targowym.
Nazwa WYSTAWCY: …………………………………………………..………
Ilość identyfikatorów:…………………………………...................…..
Wypełnioną i podpisaną umowę/regulamin bardzo proszę odesłać
skan /e-mail: kontakt@targislubnewedding.pl

