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KARTA INFORMACYJNA
1. Termin i godziny otwarcia targów
02.04.2019 w godzinach od 10:00 do 17:00
03.04.2019 w godzinach od 10:00 do 17:00
04.04.2019 w godzinach od 10:00 do 16:00
2. Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do Organizatora prawidłowo wypełnionej i podpisanej Umowy Zgłoszenia oraz formularzy Kart Technicznych do dnia
31.01.2019. Klienci, którzy podpisali i wysłali Umowy zgłoszenia po 31.01.2019, mają obowiązek przesłania formularzy Kart Technicznych najpóźniej do 3 dni
roboczych po przesłaniu Umowy.
3. Zabudowa i odbiór stoisk w zabudowie standardowej
Zabudowa stoisk standardowych odbywa sie w dniach 31.03-01.04.2019 w godzinach od 7:00 do 22:00.
Odbiór stoisk oraz ich zagospodarowanie przez wystawców rozpoczyna się w dniu 01.04.2019 od godz. 15:00.
4. Zabudowa powierzchni przez firmy zewnętrzne
Zabudowa powierzchni przez firmy zewnętrzne odbywa się w dniach 31.03-01.04.2019 w godzinach 7:00 do 22:00.
5. Odbiór materiałów (identyfikatory, katalog, materiały prasowe)
Prosimy o zgłaszanie się Biurze Głównym Targów na terenie hali w dniach:
01.04.2019 w godzinach od 8:00 do 18:00, oraz
02.04.2019 w godzinach od 7:30 do 09:00.
6. Likwidacja stoisk
Likwidacja stoisk może odbywać się w dniach:
04.04.2019 w godzinach od 16:00 do 0:00 (prosimy o zabranie rzeczy wchodzących w skład wyposażenia własnego stoiska), oraz
05.04.2019 w godzinach od 7:00 do 17:00.
W przypadku pozostawienia po zakończeniu targów na stoisku jakichkolwiek rzeczy, należy ten fakt zgłosić w formie pisemnej (wykaz) kierownikowi hali bądź
organizatorowi imprezy. Organizator nie odpowiada za rzeczy nie zgłoszone w formie pisemnej. Eksponaty nie mogą być zabierane przed godz. 16:00 w dniu
04.04.2019. W przypadku wcześniejszego demontażu lub opuszczenia stoiska, zgodnie z Regulaminem, Organizator może nałożyć karę w wysokości do 5000 zł netto.
7. Dodatkowe godziny montaż / demontaż
W uzasadnionych przypadkach godziny przygotowywania stoisk w hali mogą ulec wydłużeniu za zgodą Organizatora i po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu takiej
konieczności. Zgłoszenie musi zawierać formalną deklarację poniesienia przez Wystawcę odpowiedniej opłaty za przedłużenie godzin pracy. Koszt za przedłużenie
godzin pracy w hali będzie ustalany indywidualnie.
8. Godziny udostępnienia hali w czasie trwania targów
02.04.2019 w godzinach od 7:00 do 17:30
03.04.2019 w godzinach od 9:00 do 18:30
04.04.2019 w godzinach od 9:00 do 0:00
9. Ochrona stoiska przez Organizatora
02.04.2019 w godzinach od 17.30 do 09.00 dnia 24.03.2019
03.04.2019 w godzinach od 18.30 do 09.00 dnia 25.03.2019
10. Zasilanie stoisk energią elektryczną *
02.04.2019 w godzinach od 07:00 do 17:30
03.04.2019 w godzinach od 09:00 do 18:30
04.04.2019 w godzinach od 09:00 do 16:00
*
nie dotyczy obwodów całodobowych oraz ustaleń indywidualnych.
11. Wjazd na teren targowy podczas montażu
31.03-01.04.2019 od 7:00 do 22:00 - samochody do 3,5t oraz powyżej wjazd na podstawie karty wjazdowej.
UWAGA: całkowity zakaz pozostawiania samochodów dostawczych (po montażu) na parkingu w czasie trwania Targów. Za złamanie zakazu będzie
nałożona kara w wysokości 500 zł netto.
12. Wjazd na teren targowy podczas demontażu
04.04.2019 od 17:30 do 0:00 - samochody o masie 3,5t oraz powyżej na podstawie karty wjazdowej
05.04.2019 od 7:00 do 17:00 - samochody o masie 3,5t oraz powyżej na podstawie karty wjazdowej
13. Wjazd na teren targowy podczas Targów
02.04.2019 od 7:00 do 17:00 - wjazd i parkowanie wyłącznie na podstawie karnetów parkingowych
03.04.2019 od 9:00 do 22:00 - wjazd i parkowanie wyłącznie na podstawie karnetów parkingowych
04.04.2019 od 9:00 do 16:00 - wjazd i parkowanie wyłącznie na podstawie karnetów parkingowych
14. Opłaty za opóźnienia w zamówieniach
Usługi zamówione po wyznaczonym terminie będą obciążone dodatkową opłatą w wysokości 400 PLN netto.
Usługi zamówione podczas montażu będą obciążone dodatkową opłatą w wysokości 700 PLN netto.
Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do nieprzyjęcia zamówienia złożonego po terminie.
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