TEKST JEDNOLITY
REGULAMINU
Obiektu WARSAW EXPO
Al. Katowicka 62, 85-030 Nadarzyn, Wolica 114D
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Obiekt Warsaw Expo jest zarządzany i administrowany przez Spółkę Polskie Centra
Handlowe „PTAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzgowie (95-030) przy ulicy Żeromskiego
6, zwaną dalej „Administratorem”.
Obiekt Warsaw Expo służy do przeprowadzania targów, pokazów, imprez kulturalnorozrywkowych, wystawienniczych i innych, zwanych dalej „Imprezą”.
Organizowanie imprez masowych musi odbywad się zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca
2009r. o bezpieczeostwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62 poz. 504 z dn. 21 kwietnia
2009r.).
Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują każdy podmiot biorący udział w
targach w organizowanych na terenie Warsaw Expo.
Wszyscy uczestnicy Targów zobowiązani są także przestrzegad przepisów porządkowych,
regulaminu wystawców i regulaminu obiektu Warsaw Expo.
Obiekt Warsaw Expo nie jest powszechnie dostępny.
Wynajem obiektu następuje na podstawie umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi
zasadami.
Obiekt jest wykonany w standardzie, który umożliwia uczestnikom imprezy
bezpieczeostwo pod warunkiem użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeostwa widzów oraz użytkowników hali jest
respektowanie postanowieo zawartych w niniejszym regulaminie i przestrzeganie prawa.
Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren obiektu zapoznała się z
postanowieniami regulaminu i zobowiązała się do przestrzegania jego postanowieo oraz
dostępnych instrukcji bezpieczeostwa i prawidłowej eksploatacji obiektu, a także zaleceo
właściciela obiektu i organizatora imprezy.

2. Reklama
1. Wystawca ma prawo eksponowad i reklamowad swoje produkty (towary i/lub usługi)
wyłącznie na przydzielonej powierzchni wystawienniczej i to pod warunkiem, że jego
eksponaty nie zasłonią sąsiednich ekspozycji oraz nie zakłócą normalnego toku pracy innych
Wystawców. Wystawca nie ma prawa używania urządzeo nagłaśniających, dodatkowego
oświetlenia itp., które mogą zakłócid normalny tok pracy innych Wystawców.
2. Umieszczanie reklam Wystawcy poza obrębem wykupionego stoiska za dodatkową opłatą
jest możliwe tylko po uzgodnieniu tego z Administratorem i otrzymaniu od niego pisemnej
zgody.
3. Rozprowadzanie na terenie Warsaw Expo materiałów reklamowych, przesyłek reklamowych,
ulotek, folderów, korespondencji itp. wymaga uprzedniej zgody Administratora.

3. Odpowiedzialnośd
1. Administrator ponosi odpowiedzialnośd tylko za szkody wyrządzone Wystawcy lub innemu
uczestnikowi Targów z winy umyślnej Administratora lub osoby działającej w jego imieniu.
2. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialnośd materialną na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody
wyrządzone Administratorowi lub osobom trzecim przez Wystawcę lub osobę działającą w
jego imieniu, albo reprezentującą jego prawa.
a. zaistnieniu każdego zdarzenia wywołującego szkodę lub grożącego jej wywołaniem,
Wystawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomid Administratora.
3. Administrator zaleca Wystawcy zawarcie stosownych umów ubezpieczeo majątkowych w
zakresie ryzyk związanych z Targami oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za
ewentualne szkody wyrządzone w związku z udziałem w Targach.
4. Do obowiązków Wynajmującego należy zabezpieczenie i naprawa urządzeo służących do
prawidłowego funkcjonowania obiektu Warsaw Expo.

4. Projekt, zabudowa i demontaż stoisk niestandardowych
1. Montaż i demontaż stoisk może się odbywad wyłącznie w terminach wskazanych przez
Administratora. Administrator może również zarządzid przerwanie prac, jeżeli uzna, że
naruszają one Regulamin obiektu lub zagrażają porządkowi albo bezpieczeostwu osób lub
mienia.
2. W czasie montażu i demontażu stoisk zabronione jest prowadzenie prac związanych ze
spawaniem, szlifowaniem, lub innych, powodujących zapylanie lub zagrożenie pożarowe.
3. Wystawca zobowiązany jest do usunięcia po montażu i demontażu stoiska wszelkich
pozostałości.
4. Wystawca zobowiązany jest przez cały okres dysponowania powierzchnią wystawienniczą
dbad o porządek na stoisku i w ciągach komunikacyjnych wokół stoiska.
5. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich norm prawnych i technicznych,
budowlano-montażowych, BHP, sanitarnych i przeciwpożarowych itp.
6. Podczas montażu i demontażu zabronione jest naruszanie konstrukcji lub powłok ścian,
podłóg i innych elementów obiektu, w którym odbywają się Targi.
7. Po zakooczeniu Targów, w czasie wyznaczonym przez Administratora na demontaż stoisk,
Wystawca zobowiązany jest przywrócid udostępnioną mu powierzchnię wystawienniczą do
stanu poprzedniego, pod rygorem zlecenia tych czynności przez Administratora podmiotowi
zewnętrznemu na koszt Wystawcy.
8. Zabudowa indywidualna wykonana przez Wystawcę wymaga akceptacji przez
Administratora. Projekt zabudowy musi zostad dostarczony Administratorowi na 7 dnie przed
Imprezą.
9. Zabudowa indywidualna powinna byd wykonana z atestowanych materiałów.
5. Organizacja pracy na stoisku
1. Jeżeli prezentacja na stoisku prowadzona jest z wykorzystaniem jakichkolwiek utworów,
Wystawca zobowiązany jest do uregulowania we własnym zakresie kwestii praw autorskich i
pokrewnych do tych utworów.
2. Wymiana lub uzupełnianie ekspozycji na stoisku oraz sprzątanie stoiska i jego otoczenia
mogą się odbywad wyłącznie poza godzinami otwarcia Targów dla zwiedzających.

3. Przedstawiciel Administratora może nakazad Wystawcy natychmiastowe usunięcie ze stoiska
elementów stwarzających zagrożenie dla bezpieczeostwa osób lub mienia, albo w inny
sposób zakłócających przebieg Targów.
4. Wszelkie działania promocyjne Wystawcy mogą odbywad się wyłącznie w obrębie stoiska i
nie mogą zakłócad przebiegu Targów oraz pracy innych wystawców.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Wystawcy pozostawione na
opuszczonym stanowisku.
6. Przepisy porządkowe i organizacyjne
1. Wszyscy uczestnicy Targów zobowiązani są przestrzegad powszechnie obowiązujących norm i
zasad BHP, p/poż. i sanitarnych oraz niniejszego Regulaminu i innych regulaminów,
obwiązujących w miejscu odbywania się Targów.
2. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania poleceo porządkowych, wydawanych przez
przedstawiciela Administratora.
3. Na terenie Targów obowiązuje zakaz palenia tytoniu, poza miejscami do tego wyznaczonymi,
używania otwartego ognia oraz eksploatowania grzejnych urządzeo elektrycznych.
Zabronione jest wnoszenie na teren Targów broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz
substancji drażniących lub pożarowo niebezpiecznych.
4. Zabronione jest zastawianie dróg ewakuacyjnych oraz dojśd i dojazdów do urządzeo
przeciwpożarowych.
5. Wystawca i osoby reprezentujące jego prawa zobowiązani są do noszenia w widocznym
miejscu identyfikatorów wydanych przez Administratora
oraz do poddawania się
procedurom kontrolnym, prowadzonym na zlecenie Administratora przez licencjonowaną
agencję ochrony osób i mienia, czuwająca nad bezpieczeostwem Targów.
6. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do szczególnej dbałości o
porządek i czystośd obiektu przekazanego do ich dyspozycji.

7. Postanowienia Koocowe
1. Na terenie obiektu obowiązują przepisy o ruchu i transporcie drogowym.
2. Parkowanie pojazdów może odbywad się tylko we wskazanych do tego miejscach.
3. We wszelkich sprawach powodujących uzasadnione wątpliwości związanych z funkcjonowaniem
obiektu należy się kontaktowad z administracją Warsaw Expo.
4. Zabrania się spożywania alkoholu na terenie Warsaw Expo, poza obiektami posiadającymi
wymaganą koncesję.
5. Prowadzenie na terenie obiektu działalności handlowej lub usługowej w branżach wymagających
dodatkowych uprawnieo, zezwoleo lub koncesji jest możliwe jedynie po uprzednim uzgodnieniu
tej działalności z administratorem obiektu.

