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Wystawa Rolnicza
Wilkowice 18 -19 sierpnia 2018r.

REGULAMIN WYSTAWY MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH „ROLTECHNIKA”
INFORMACJE OGÓLNE
1.
2.
3.

4.
5.

Regulamin określa zasady organizacyjne Wystawy Maszyn i Urządzeń Rolniczych
ROLTECHNIKA 2018, organizowanej w Wilkowicach przez Międzynarodowe Targi
Poznańskie sp. z o.o.
Termin Wystawy: 18-19 sierpnia 2018 r.
montaż stoisk:
17 sierpnia 2018 r.
demontaż stoisk:
od 19 sierpnia po godz.: 17:00 do 20 sierpnia 2018 r.
Godziny otwarcia Wystawy:
a/ dla zwiedzających
9.00 – 17.00
b/ dla Wystawców:
- w okresie montażu i demontażu
8.00 – 20.00
- w czasie trwania Wystawy
8.00 – 18.00
Miejsce Wystawy:
Wilkowice k. Leszna, Gm. Lipno woj. Wielkopolskie
Po godzinie 20.00 w okresie montażu oraz po godz. 18.00 w okresie Wystawy
obowiązuje zakaz przebywania jakichkolwiek osób na terenie Wystawy. Każdy
pobyt na stoisku po tych godzinach wymaga zgłoszenia i uzgodnienia
z Organizatorem. Służby ochrony mają prawo przymusowo usunąć z terenu
Wystawy osoby naruszające zakaz.
ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW

1.

Cena opłat za uczestnictwo w Wystawie obejmuje:
 czynsz najmu powierzchni na okres Wystawy oraz montażu i demontażu,
 koszt wykonania przyłącza elektrycznego 230V,
 koszt zużycia energii elektrycznej
 karty wystawcy uprawniające do wstępu na teren Wystawy, w zależności od
wielkości zamówionej powierzchni według następujących zasad:

2 karty - stoisko do 10m2

4 karty - stoisko do 20m2

6 kart - stoisko do 50m2

8 kart - stoisko do 75m2

10 kart - stoisko do 100m2

12 kart - stoisko do 200m2

po jednej karcie na każde 50m2 powyżej 200m2.




2.
3.

4.

karty wjazdu i parkowania na terenie Wystawy:
1 karta - stoisko do 50m2
2 karty - stoisko 50 -100m2
3 karty - stoisko powyżej 100m2

Przy fakturowaniu najmu powierzchni doliczony zostanie podatek VAT.
Organizator zapewnia:
 promocję Wystawy,
 ochronę terenu Wystawy,
 utrzymanie czystości na terenie Wystawy.
Usługi dodatkowe, dostępne odpłatnie na podstawie pisemnego zamówienia
Wystawcy:
- rozładunek i załadunek eksponatów wystawowych,

6.

Wystawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku
 niepełnego wykorzystania zamówionej powierzchni,
 udziału Wystawcy jedynie w części czasu trwania Wystawy,
 rezygnacji przez Wystawcę z części świadczeń zapewnianych przez
organizatora.
ZAGOSPODAROWANIE POWIERZCHNI
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2.
3.

4.
5.
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5.
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Lokalizacja stoisk ustalana zostanie przez Organizatora na Planie Wystawy. Plan
Wystawy zostanie wysłany do Wystawcy wraz z potwierdzeniem przyjęcia
zgłoszenia uczestnictwa.
Za wyjątkiem reklamy umieszczonej na stoisku jakiekolwiek inne formy reklamy na
terenie Wystawy wymagają zgody Organizatora. Przy braku takiej zgody reklamy
zostaną usunięte na koszt i ryzyko Wystawcy.
Sposób zagospodarowania oraz użytkowania stoiska musi być zgodny z
obowiązującymi przepisami, w szczególności bhp i p.poż., nie może stwarzać
zagrożenia dla osób lub mienia oraz nie może uniemożliwiać lub utrudniać:
a/ użytkowania stoisk przez innych wystawców
b/ korzystania z wytyczonych przez Organizatora ciągów komunikacyjnych
c/ wykonywania obowiązków przez obsługę Wystawy
W czasie Wystawy bez zgody Organizatora nie wolno demontować stoiska ani
wywozić wyposażenia i eksponatów.
Przedmioty pozostawione przez Wystawcę na stoisku po upływie okresu
demontażu mogą zostać usunięte na koszt Wystawcy. Organizator nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Wystawcę.
OCHRONA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, REKLAMACJE
Teren Wystawy w okresie 17-19 sierpnia 2018 r. jest chroniony przez odpowiednie
służby zabezpieczenia.
Wystawca jest zobowiązany, zarówno w okresie targów, jak i w okresach montażu i
demontażu stoiska, do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko eksponatów,
sprzętu i urządzeń przed ewentualnymi szkodami lub ubytkami.
Organizator zaleca Wystawcom ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej
oraz ubezpieczenie mienia (eksponatów, sprzętu i urządzeń na stoisku, elementów
budowy i wyposażenia stoisk, mienia prywatnego, pojazdów służbowych itp.),
zarówno na okres trwania Wystawy, jak i na okres montażu i demontażu stoisk.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek mienie
Wystawców uszkodzone lub utracone, w szczególności w wyniku kradzieży lub
zagubienia, jak również za szkody wyrządzone przez Wystawców
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu wystawców,
spowodowane siłą wyższą np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą,
zalaniem wodą, niezależną od Organizatora przerwą w dostawie prądu.
Na wyłączenie odpowiedzialności Organizatora z powyższych przyczyn nie mają
wpływu podejmowane przez Organizatora szczególne środki zabezpieczenia terenu
Wystawy.
O wystąpieniu szkody uczestnik Wystawy zobowiązany jest pisemnie powiadomić
Organizatora niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, skrócenia, zmiany terminu Wystawy,
a także ograniczenia jej zakresu, bez prawa do odszkodowania.
Wszelkie reklamacje Wystawcy zobowiązani są zgłaszać w czasie trwania
Wystawy. Po zakończeniu Wystawy reklamacje nie będą uwzględniane i
rozpatrywane.

WARUNKI UDZIAŁU
1.

2.

3.

4.
5.

Wystawcy dokonują zgłoszenia udziału w Wystawie on-line poprzez Strefę
Wystawcy: zamówienie powierzchni oraz obligatoryjnej opłaty rejestracyjnej.
Na podstawie zamówienia zostaną wystawione dokumenty proforma na 100%
opłaty.
Z tytułu wpłaty kaucji na wynajem powierzchni nie będzie wystawiana faktura.
Prosimy o zapłatę wolną od kosztów bankowych.
Kaucja wpłacona przez Zamawiającego powierzchnię zostanie w dniu zawarcia
umowy (data Potwierdzenia Zgłoszenia Uczestnictwa) zaliczona na poczet opłaty
za najem powierzchni. W ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy zostanie wystawiona
faktura.
Wystawca zobowiązany jest zgłosić Organizatorowi firmy współwystawców, którzy
dodatkowo będą występować na jego stoisku. W przypadku nie dokonania
zgłoszenia, współwystawcy nie będą przysługiwały żadne świadczenia ze strony
Organizatora.
Organizator może nie dopuścić Wystawcy do udziału w Wystawie w przypadku
braku Zgłoszenia Uczestnictwa lub nie dokonania zapłaty kosztów udziału.
W razie rezygnacji Wystawcy z uczestnictwa w Wystawie doręczonej
Organizatorowi w formie pisemnej do 18 lipca 2018 r., Wystawcy przysługuje zwrot
wpłaconej należności z tytułu wynajmu powierzchni (bez opłaty rejestracyjnej).
Po tym terminie następuje przepadek całej dokonanej wpłaty.

ROLTECHNIKA WILKOWICE 2018

1.
2.
3.

PORUSZANIE SIĘ POJAZDÓW I PARKOWANIE
Parkowanie samochodów osobowych i ciężarowych Wystawców, na terenie
Wystawy, dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez
Organizatora.
Parkowanie samochodów osobowych dla zwiedzających odbywać się będzie
wyłącznie na wyznaczonych przez Organizatora parkingach.
Na terenie Wystawy podczas jej trwania obowiązuje całkowity zakaz ruchu
pojazdów mechanicznych, za wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów
przewożących sprzęt będący przedmiotem pokazów oraz pojazdów upoważnionych
przez Organizatora.

