
REGULAMIN WYSTAWCY 

PODCZAS VII KONFERENCJI „NOWOŚCI W CUKRZYCY” 

 

1. Montaż stoisk wystawienniczych możliwy jest od  dnia 11.01.2013 roku od godz. 22:00 do dnia 

12.01.2013 roku do godz. 5:00, demontaż zaś może odbywać się w dniu 12.01.2013 roku od godz. 

18:00 do godz. 22:00 . Demontaż przed zakończeniem konferencji jest zabroniony.  

2. Wystawca zobowiązany jest do zgłoszenia zapotrzebowania na moc przyłącza elektrycznego do 

Biura Organizatora najpóźniej do dnia 21 grudnia 2012 roku. W przeciwnym razie Biuro 

Organizatora nie gwarantuje odpowiedniego zapotrzebowania. 

3. Do zabudowy i wyposażenia stoisk należy używać wyłącznie materiałów, które są niepalne, trudno 

zapalne bądź zostały zabezpieczone przed ogniem. Na stoisku należy przechowywać stosowne 

certyfikaty i zaświadczenia.  

4. Budowa stoisk, montaż urządzeń (eksponatów), wszelkich instalacji oraz nośników reklamy 

powinny być przeprowadzane i zakończone w taki sposób, aby nie stanowiły one zagrożenia dla 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w szczególności dla życia i zdrowia osób przebywających 

na terenie obiektu, w którym organizowana jest konferencja. 

5. Prace związane z budową stoiska (np. malowanie, przycinanie, szlifowanie) powinny być 

ograniczone do minimum i wykonywane wyłącznie na powierzchni własnej Wystawcy. Prowadzenie 

tych prac poza obrębem własnego stoiska wymaga uzgodnień z Biurem Organizatora. 

6. Wykonawca stoiska jest zobowiązany do pozostawienia swobodnego dostępu do urządzeń 

technicznych obiektu, w którym organizowana jest konferencja (np. rozdzielni elektrycznych itp.). 

7. Wystawca jest zobowiązany udostępnić pracownikom Biura Organizatora wszystkie pomieszczenia 

w celu sprawdzenia zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

8. Każdy Wystawca, jeżeli zachodzi taka konieczność, powinien umożliwić przeprowadzenie przez 

własne stoisko instalacji stoisk sąsiednich w celu ich podłączenia do urządzeń technicznych. 

9. Biuro Organizatora zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w planie zagospodarowania 

powierzchni wystawienniczej. W takim przypadku Biuro Organizatora poinformuje Wystawcę, 

którego zmiana ta dotyczy. 

10. Elementy konstrukcyjne, reklamowe i dekoracyjne stoiska oraz eksponatów nie mogą przekraczać 

przyznanej powierzchni wystawienniczej. W przypadku przekroczenia parametrów przyznanej 

powierzchni wystawienniczej Biuro Organizatora może nakazać demontaż elementów lub całości 

konstrukcji znajdującej się poza obrębem wyznaczonej powierzchni wystawienniczej. 

11. Reklama poza stoiskiem jest odpłatna i wymaga zgody Biura Organizatora . Brak zgody spowoduje 

usunięcie reklam na koszt i ryzyko Wystawcy. 

 



12. Wystawca przed rozpoczęciem konferencji jest zobowiązany do usunięcia ze stoiska i okolicznego 

terenu pustych opakowań lub odpadów pozostałych po montażu stoiska. Po demontażu Wystawca 

również zobowiązany jest do przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej do 

pierwotnego stanu. W przypadku nie wykonania powyższych prac porządkowych, Biuro 

Organizatora zleci ich wykonanie na koszt Wystawcy. 

13. Wystawca jest zobowiązany, zarówno w okresie konferencji, jak i w okresach montażu i demontażu 

stoiska, do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko eksponatów, sprzętu i urządzeń przed 

ewentualnymi szkodami lub ubytkami.  Biuro Organizatora nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

lub ubytki w mieniu Wystawców, spowodowane przez osoby trzecie albo z winy poszkodowanego. 

14. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za zniszczenia i uszkodzenia mienia obiektu, w 

którym organizowana jest konferencja, powstałe w wyniku użytkowania (w tym montażu 

i demontażu) przez Wystawcę powierzchni wystawienniczej.  

15. Za sprzęt oraz materiały konferencyjne pozostawione po zakończeniu konferencji – odpowiada 

Wystawca. Materiały szkoleniowe, pozostawione po konferencji będą niszczone. 

16. Wystawcy powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz 

ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenie obiektu, w którym organizowana jest 

konferencja (eksponaty, sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy budowy i wyposażenia stoisk, 

mienie prywatne, pojazdy służbowe, itp.), zarówno na okres konferencji, jak i na okres montażu i 

demontażu. 

17. Biuro Organizatora nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców  spowodowane 

siłą wyższą, np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą oraz niezależną 

od Biura Organizatora przerwą w dostawie wody, prądu lub sieci komputerowej. 

18. W przypadku publicznego wykonania albo odtwarzania utworów muzycznych i słowno-muzycznych, 

Wystawca jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie zgody organizacji powołanych do 

zbiorowego zarządzania prawami twórców i do zapłaty na ich rzecz wynagrodzenia (tantiem). 

Wystawca powinien respektować obowiązujące w zakresie ochrony prawa autorskiego i praw 

pokrewnych przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej i przepisy prawa wewnętrznego 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

19. Ze względu na bezpieczeństwo, Wystawcy zobowiązani są do wyłączania zasilania swojego stoiska 

w energię elektryczną każdorazowo przed opuszczeniem stoiska oraz zastosowania listew 

przeciwprzepięciowych. 

20. Wyznaczone drogi komunikacyjne i ewakuacyjne muszą być zawsze wolne. Zabrania się parkowania 

na nich pojazdów oraz składowania towarów. Pojazdy i towary pozostawione na tych drogach 

zostaną usunięte na koszt i ryzyko Wystawcy/wykonawcy stoiska. 



21. Zabrania się wyrzucać odpady niebezpieczne dla zdrowia i środowiska (oleje, emulsje, lakiery, 

odpady medyczne, itp.) razem z innymi odpadami ani odprowadzać do kanalizacji. Wystawcy 

zobowiązani są do usunięcia tych odpadów we własnym zakresie. 

22. Wystawcy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich 

pracowników, wykonujących obowiązki na terenie obiektu, w którym organizowana jest 

konferencja,  i odpowiadają za wszelkie wypadki wynikłe wskutek braku nadzoru lub zaniedbania 

wymogów i norm bezpieczeństwa pracy w okresie montażu, eksploatacji i demontażu ekspozycji. 

23. Przesyłki kurierskie docierające do obiektu, w którym organizowana jest konferencja muszą zostać 

opisane nazwą konferencji, jej terminem i osobą kontaktową ze strony obiektu, a za ich 

dostarczenie do określonego miejsca wskazanego przez osobę ze strony obiektu, w którym 

organizowana jest konferencja, odpowiedzialna jest firma kurierska. Przesyłki nie opisane oraz 

pozostawione przez kuriera w nie uzgodnionym miejscu nie będą przyjmowane przez  obiekt, 

w którym organizowana jest konferencja. 

24. Serwowanie artykułów spożywczych na stoiskach wystawienniczych wymaga uzgodnień z Biurem 

Organizatora. 

 


