
A ZG£OSZENIE UCZESTNICTWA 5. Stoisko powinno byæ urz¹dzone i przygotowane do ekspozycji najpóŸniej na 12 
godzin przed otwarciem targów. Nie zg³oszenie siê Wystawcy w dniu 1. Wystawca mo¿e wzi¹æ udzia³ w targach, jeœli pomiêdzy stronami zostanie zawarta 
poprzedzaj¹cym targi oraz nie zagospodarowanie stoiska bêdzie traktowane jako umowa najmu powierzchni wystawienniczej albo umowa najmu powierzchni 
rezygnacja z udzia³u w targach, z konsekwencjami okreœlonymi w pkt. H 2.wystawienniczej z us³ugami dodatkowymi, (tj. Formularz Zg³oszeniowy) zwana 

dalej umow¹. 6. Maszyny i eksponaty, których gabaryty przekraczaj¹ jeden z wymiarów:
2,5m x 2,5m x 1,5m powinny zostaæ wprowadzone na teren targów nie póŸniej ni¿ 1.1. Umowa zostaje zawarta w nastêpuj¹cy sposób i w nastêpuj¹cych terminach:
3 dni przed rozpoczêciem danej imprezy targowej.

1.1.1.dla wszystkich zg³oszeñ otrzymanych przez Targi Kielce S.A. (zwane dalej TK) 7. Eksponaty nie mog¹ byæ usuwane ze stoiska w czasie trwania targów. Demonta¿ 
najpóŸniej 30 dnia przed terminem targów: ekspozycji mo¿e rozpocz¹æ siê po zakoñczeniu targów. Wystawca zobowi¹zany 

jest przywróciæ zajmowan¹ powierzchniê do pierwotnego stanu.a) dla zg³oszeñ przes³anych z dowodem wp³aty po przes³aniu przez wystawcê 
prawid³owo wype³nionego formularza podpisanego przez osoby upowa¿nione do 8. Wywóz eksponatów powinien nast¹piæ do koñca ostatniego dnia demonta¿u stoisk, 
dzia³ania w imieniu wystawcy  (TK mo¿e za¿¹daæ  odpowiedniego  dokumentu okreœlonego w pkt. E.3. Regulaminu. W przypadku nie usuniêcia eksponatów 
potwierdzaj¹cego ich umocowanie) wraz z dokumentem potwierdzaj¹cym w wyznaczonym terminie TK bêd¹ pobiera³y od wystawcy pe³n¹ op³atê za najem 

2dokonanie wp³aty zgodnie z warunkami okreœlonymi w pkt. G.2. - z dat¹ wp³ywu na 1 m  powierzchni za ka¿dy dzieñ zw³oki. Ponadto TK mog¹ na koszt i ryzyko 
konto TK wp³aty, chyba, ¿e w terminie 7 dni od daty otrzymania wp³aty TK Wystawcy przenieœæ eksponaty do magazynu TK, nie ponosz¹c odpowiedzialnoœci 
oœwiadcz¹, ¿e umowy nie zawieraj¹; zwrot wp³aconych pieniêdzy nastêpuje za ewentualne uszkodzenia eksponatów podczas magazynowania.
w terminie 3 dni od dnia z³o¿enia oœwiadczenia przez TK; 9. TK zamykaj¹ halê 2 godz. po zakoñczeniu targów i otwieraj¹ 2 godz. przed 

rozpoczêciem targów. W uzasadnionych przypadkach okres ten mo¿e ulec zmianie.b) dla zg³oszeñ przes³anych bez dowodu wp³aty po przes³aniu przez wystawcê 
prawid³owo wype³nionego formularza podpisanego przez osoby upowa¿nione do 10. Zabrania siê reklamowania na stoiskach i przez Wystawców firm trzecich bez zgody 
dzia³ania w imieniu wystawcy (TK mo¿e za¿¹daæ  odpowiedniego  dokumentu TK.
potwierdzaj¹cego ich umocowanie) - z dat¹ na 30 dni przed terminem targów, 11. Zamieszczenie reklam i tablic informacyjnych poza obrêbem stoiska wymaga 
chyba, ¿e w terminie 7 dni od daty otrzymania zg³oszenia TK oœwiadcz¹, ¿e umowy zgody TK i wniesienia stosowych op³at. Monta¿ reklam i tablic informacyjnych 
nie zawieraj¹. poza obrêbem stoiska mo¿e byæ wykonany tylko przez s³u¿by techniczne TK.

1.1.2.dla wszystkich zg³oszeñ otrzymanych przez TK w terminie po 30 dniu przed 12. Niedopuszczalne jest w czasie trwania targów zajmowanie przez wystawcê 
rozpoczêciem targów w formie prawid³owo wype³nionego formularza, powierzchni poza obrêbem zamówionego i wytyczonego stoiska. W przypadku nie 
podpisanego przez osoby upowa¿nione do dzia³ania w imieniu wystawcy (wraz przestrzegania tego zapisu wystawca zobowi¹zany jest do usuniêcia elementów 
z do³¹czonym odpowiednim dokumentem potwierdzaj¹cym ich umocowanie) wystaj¹cych poza wytyczone stoisko oraz zap³aty za zajêt¹ dodatkowo 

2 2z dniem wystawienia przez TK faktury VAT*. powierzchniê: iloœæ m  x (cena za m  stoiska + 100%).
1.1.3 W przypadku firm - wystawców spoza Unii Europejskiej (nie dotyczy firm - 13. W przypadku naruszenia podczas  imprezy targowej przepisów dotycz¹cych praw 

przedstawicieli TK) wystawia siê fakturê proforma, umowa zostaje wówczas wystawców/wspó³wystawców przez innych uczestników targów, a wynikaj¹cych 
zawarta z dat¹ otrzymania przez TK nale¿noœci okreœlonej faktur¹  proforma. z uzyskanej ochrony prawnej wynalazku, wzoru u¿ytkowego, wzoru 

1.1.4 TK zastrzegaj¹ mo¿liwoœæ wystawiania faktur pro forma, tak¿e w innych przemys³owego, oznaczenia geograficznego, topografii uk³adów scalonych lub 
przypadkach, ni¿ wymienione w punkcie powy¿szym, wówczas faktura VAT* znaku towarowego, a tak¿e praw autorskich, praw wynikaj¹cych z umów 
zostanie wystawiona w terminie 7 dni, po otrzymaniu œrodków pieniê¿nych na licencyjnych, cesji, know-how itp. Targi Kielce nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci za 
rachunek bankowy TK. dzia³ania niezgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami. 

1.2 Zawarcie umowy zobowi¹zuje wystawcê do przestrzegania niniejszego 14. W przypadku, gdy Wystawca, lub w jego imieniu inne podmioty, rozpowszechniaj¹ 
regulaminu, a w szczególnoœci dokonywania w terminie wszystkich p³atnoœci. 

utwory artystyczne, Wystawca jest zobowi¹zany do podpisania stosownej umowy 21.3 Minimalna zamówiona powierzchnia wystawiennicza wynosi 9 m . ze stowarzyszeniem zajmuj¹cym siê ochron¹ praw autorskich i wnieœæ z tego tytu³u 
2.1 Zapisy niniejszego regulaminu maj¹ zastosowanie tak¿e wobec Wspó³wystawców. stosowne op³aty oraz kopiê umowy i dowodu op³aty posiadaæ do wgl¹du 

Kierownika Hali oraz odpowiednich organów kontrolnych.2.2 W przypadku, gdy zawarta umowa nie stanowi inaczej, œwiadczenia TK dla 
Wystawcy i Wspó³wystawcy ustalane s¹ w ³¹cznej wysokoœci i wartoœci. 15. Wszelkie prezentacje multimedialne i audiowizualne na stoiskach powinny byæ 

zorganizowane i przeprowadzane w taki sposób, aby nie utrudniaæ s¹siednim 2.3 Do z³o¿enia oœwiadczenia o nieprzyjêciu oferty upowa¿niony jest Dyrektor 
Wydzia³u Targów. Wystawcom prowadzenia rozmów handlowych.

B LOKALIZACJA STOISKA 16. TK nie gwarantuj¹ wykonania zamówieñ z³o¿onych póŸniej ni¿ 3 dni przed 
rozpoczêciem targów. Zamówienia te realizowane bêd¹ w miarê mo¿liwoœci; TK przydzielaj¹ Wystawcy powierzchniê wystawiennicz¹ stosownie do kolejnoœci 
nale¿noœæ za ich wykonanie jest wy¿sza o 50% i p³atna gotówk¹ lub kart¹ p³atnicz¹ zg³oszeñ oraz projektu zabudowy powierzchni wystawienniczej i warunków 
w kasie TK w momencie z³o¿enia zamówienia.techniczno-organizacyjnych targów, zastrzegaj¹c sobie prawo do zmiany 

F OP£ATY ZA UCZESTNICTWO W TARGACHlokalizacji przydzielonej powierzchni wystawienniczej ze wzglêdów 
organizacyjnych i projektowo-technicznych, jak te¿ z przyczyn od TK 

1. Na ³¹czn¹ op³atê za uczestnictwo w targach sk³adaj¹ siê: niezale¿nych. W takim przypadku Wystawcy nie przys³uguje prawo do 
odszkodowania ze strony TK. 1.1. Op³ata rejestracyjna:

C WPIS DO KATALOGU a) WYSTAWCY w wysokoœci 915 USD + VAT* (obejmuje koszty manipulacyjne TK 
zwi¹zane z uczestnictwem w targach, wpis do katalogu, 1 kartê parkingow¹, 1 kartê 1. Podstawowy wpis do katalogu Wystawcy i Wspó³wystawcy obejmuje: nazwê 
Wystawca VIP, karty Wystawca w iloœci - patrz pkt. K5, 2 zaproszenia na Bankiet firmy, logo, pe³ny adres, bran¿a - tekst do 600 znaków w jêzyku polskim oraz do 600 
i 2 zaproszenia na Barbecue),znaków w jêzyku angielskim i przys³uguje Wystawcy i Wspó³wystawcy w ramach 

uiszczonej op³aty rejestracyjnej. b) WSPÓ£WYSTAWCY w wysokoœci 680 USD + VAT* (obejmuje wpis do katalogu, 
1 kartê parkingow¹, 2 karty Wystawca, 1 zaproszenie na bankiet i 1 zaproszenie na 2. Wystawca mo¿e zamówiæ równie¿ dodatkow¹, p³atn¹ wed³ug cennika, reklamê 
Barbecue).w katalogu.

3. Kompletne materia³y dotycz¹ce wpisu do katalogu nale¿y przys³aæ do TK najpóŸniej 1.2. Op³ata za najem powierzchni wystawienniczej w czasie targów, w ramach której 
3 miesi¹ce przed rozpoczêciem targów, co jest warunkiem ich publikacji. TK zapewniaj¹:

 - korzystanie z powierzchni wystawienniczej typu Z, W lub S4. TK nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci za konsekwencje b³êdów i pominiêæ 
 - udzia³ we wspólnie u¿ytkowanej powierzchni (powierzchnia hali minuspowsta³ych w katalogu.

rzeczywista powierzchnia stoisk)
D REKLAMA W INTERNECIE  - utrzymanie czystoœci przejœæ i korytarzy w hali 
1. Wpis dotycz¹cy Wystawcy (Wspó³wystawcy) - nazwa + miejscowoœæ i jego  - zabezpieczenie terenu i obiektów przez s³u¿by ochrony oraz zabezpieczenie p.po¿.

umieszczenie w serwisie internetowym przez okres 12 miesiêcy jest uwzglêdnione  - ogóln¹ dekoracjê obiektu i terenów zewnêtrznych
w kosztach udzia³u Wystawcy w targach..  - reklamê i promocjê targów

 - jeden egzemplarz katalogu targowego2. Wystawca (Wspó³wystawca) mo¿e umieœciæ wpis dodatkowy (nazwa firmy, logo, 
 - karty identyfikacyjne - zgodnie z pkt. K niniejszego Regulaminu.pe³ny adres oraz bran¿a - tekst do 600 znaków w jêzyku polskim oraz do 600 

znaków w jêzyku angielskim) w serwisie internetowym Targów Kielce. Wpis 1.3. Op³ata za zabudowê i wyposa¿enie - w przypadku zamówienia powierzchni
dodatkowy jest p³atny. Wszystkie ceny wg cennika w Formularzu Zg³oszeniowym z zabudow¹ standardow¹, w ramach której - obok œwiadczeñ z pkt. F 1.2 TK 
TK (str. 9a). zapewniaj¹:

E POSTANOWIENIA SZCZEGÓ£OWE - monta¿ i demonta¿ stoiska
- œciany zewnêtrzne stoiska1. W targach mog¹ braæ udzia³ te firmy, których zakres dzia³ania jest zgodny
- wyposa¿enie stoiska - zgodnie z Formularzem Zg³oszeniowym TKz tematyk¹ i zakresem bran¿owym targów.
- utrzymanie czystoœci stoiska w czêœci otwartej (tj. odkurzanie lub mycie pod³ogi 

2. Wystawianie wyrobów niezgodnych z tematyk¹ targów lub mog¹cych stanowiæ oraz wywóz nieczystoœci).
zagro¿enie bezpieczeñstwa dla zwiedzaj¹cych wymaga uprzedniej zgody TK oraz 

1.4. Op³ata za korzystanie z infrastruktury w czasie monta¿u i demonta¿u w wysokoœci zapewnienia przez Wystawcê odpowiedniego zabezpieczenia zgodnie 
jak na str. 2a Formularza Zg³oszeniowego, obejmuje (za powierzchniê z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
wystawiennicz¹) m.in.:

3. Termin monta¿u i zagospodarowania stoisk oraz ich demonta¿u regulowany jest - korzystanie z mediów (energia elektryczna, woda)
odrêbnym zarz¹dzeniem przed ka¿dymi targami - patrz www.mspo.pl, zak³adka - sprz¹tanie (wywóz œmieci, odprowadzanie œcieków)
Informacje dla wystawców. Przez zabudowê rozumiemy ka¿d¹ formê zagospodarowania powierzchni stoiska 

obejmuj¹c¹ konstrukcjê œcian, przykryta posadzka podestem b¹dŸ innego rodzaju 4. Ró¿ne rodzaje broni oraz jej czêœci mog¹ byæ eksponowane jedynie w zamkniêtych 
tward¹ nawierzchni¹, ustawienie elementów wyposa¿enia (lady, sto³y, szafki itp.), i odpowiednio zabezpieczonych przed kradzie¿¹ gablotach. Broñ i amunicja 
systemów oœwietlenia, nag³oœnienia b¹dŸ wizualizacji na powierzchni stoiska.prezentowane w wiêkszych iloœciach musz¹ byæ chronione na koszt Wystawcy 
W przypadku nie zaznaczenia wielkoœci wykonywanej zabudowy (patrz nieprzerwanie przez ca³y czas trwania Targów, w³¹czaj¹c noce i dni wolne od pracy. 
str. 2a), firma zostanie obci¹¿ona za ca³¹ zamówion¹ powierzchniê typu W.Nie mog¹ byæ eksponowane substancje wybuchowe, trucizny, zapalniki, inne 

substancje i materia³y szkodliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, a jedynie ich 
imitacje lub atrapy.

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW 1a

*z wy³¹czeniem przypadków opisanych na 1 stronie 



1.5. Op³ata za dodatkowe us³ugi - zgodnie z wype³nionym Formularzem 230/400V, 50 Hz zakoñczona na stoisku gniazdem wtykowym 230V 10/16A 3P, 
Zg³oszeniowym TK. 400V 16A 5P, 400V 32A 5P stosownie do zamówionej mocy. Jako ochrona od 

pora¿eñ obowi¹zuje system szybkiego samoczynnego wy³¹czenia zasilania wraz z 2. Wystawcy we w³asnym zakresie ponosz¹ koszty wszystkich prowizji i op³at 
wykorzystaniem po³¹czeñ wyrównawczych miejscowych zgodnie z norm¹ PN-bankowych (w tym zagranicznych banków poœrednicz¹cych), bez prawa do ich 
IEC-30364;odliczania od kwoty op³at nale¿nych TK.

- instalacjê elektryczn¹ na stoisku nale¿y zabezpieczyæ wy³¹cznikami W celu unikniêcia przez Wystawcê op³at banków poœrednicz¹cych obci¹¿aj¹cych go 
przeciwpora¿eniowymi ró¿nicowo-pr¹dowymi 30mA oraz wyposa¿yæ przy przelewach zagranicznych nale¿y realizowaæ je w systemie SEPA. W sytuacji 
w wy³¹cznik g³ówny;braku mo¿liwoœci skorzystania z SEPA nale¿y przy przelewach zagranicznych 

- wszystkie instalacje elektryczne wykonane na terenie TK podlegaj¹ kontroli zaznaczyæ opcjê „our”.
technicznej TK;3. Niewype³nienie przez Wystawcê warunków wynikaj¹cych z oferty promocyjnej 

- zabrania siê wykonywania jakichkolwiek zmian w instalacji elektrycznej TK zobowi¹zuje Wystawce do zap³aty pe³nej odp³atnoœci za udzia³ w danej imprezie 
(demonta¿ drzwi rozdzielni, opraw oœwietleniowych, przerabianie instalacji, itp..);targowej.

- ze wzglêdu na bezpieczeñstwo uczestnicy targów zobowi¹zani s¹ do wy³¹czenia 
G WARUNKI P£ATNOŒCI zasilania ka¿dorazowo przed opuszczeniem stoiska;
1. Wystawca wskazany w formularzu jest jednoczeœnie nabywc¹, na którego - w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu 

zostaje wystawiona faktura VAT* za udzia³ w targach. instalacji elektrycznej nale¿y niezw³ocznie powiadomiæ s³u¿by techniczne;
2. Jednoczeœnie z przes³aniem Formularza Zg³oszeniowego TK wystawca wp³aca - przy³¹cze elektryczne 3-fazowe powy¿ej 100 kW wymaga wczeœniejszych ustaleñ 

50% op³at wynikaj¹cych z wype³nionego Formularza (chodzi o wszystkie op³aty, z G³ównym Energetykiem (op³ata za 1 kW zamówionej mocy wynosi 4,5 EUR + 
tak¿e op³atê rejestracyjn¹) + VAT*. Dowód wp³aty nale¿y do³¹czyæ do VAT).
Formularza. b) Instalacja wodnokanalizacyjna i sprê¿onego powietrza - wykonawca zabudowy 

3. Pozosta³¹ kwotê op³at wynikaj¹cych z wype³nionego Formularza oraz uczestnicy targów s¹ zobowi¹zani ka¿dorazowo przed opuszczeniem stoiska 
nieuregulowan¹ do dnia wystawienia faktury nale¿y uregulowaæ w terminie do zamykania g³ównych zaworów zasilaj¹cych znajduj¹cych siê na stoisku.
okreœlonym faktur¹.

c) przy³¹czenia urz¹dzeñ elektrycznych, teletechnicznych, wody i kanalizacji 
4. W przypadku dokonania zmian w z³o¿onym Formularzu, o którym mowa w dokonuj¹ s³u¿by techniczne TK na podstawie wczeœniejszego zlecenia Wystawcy.

pkt. 2., w terminie nie póŸniej ni¿ 3 dni przed rozpoczêciem targów, ewentualn¹ 
4. WYKONAWCA ZABUDOWY przed przyst¹pieniem do prac ma obowi¹zek dodatkow¹ kwotê op³at nale¿y uregulowaæ w terminie okreœlonym faktur¹.

zg³osiæ siê do Kierownika Hali, który zarejestruje firmê i wska¿e lokalizacjê 5. W przypadku dokonania zmian w z³o¿onym Formularzu, o którym mowa 
stoiska.w pkt. 2., w terminie póŸniejszym ni¿ 3 dni przed rozpoczêciem targów, 

5. Warunkiem rozpoczêcia zabudowy stoiska jest:ewentualn¹ dodatkow¹ kwotê op³at nale¿y uregulowaæ w momencie sk³adania 
a) dokonanie przez wystawców wp³aty nale¿noœci, zgodnie z pkt. G 2., 3., 4. i 5. zamówienia. 

Regulaminu dla uczestników targów,6. Warunkiem udostêpnienia powierzchni wystawienniczej Wystawcy jest 
b) okazanie projektów zgodnie z pkt. J. 2. b) oraz z³o¿enie oœwiadczenia, ¿e zabudowa z³o¿enie dowodu wp³aty op³at, okreœlonych w ustêpach 2, 3, 4 i 5 w postaci 

oraz instalacja elektryczna, wodnokanalizacyjna i sprê¿onego powietrza zostanie w³aœciwych dowodów wp³at (kopia przelewu potwierdzona przez bank itp..), 
wykonana zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,z dopiskiem nazwy targów oraz uregulowanie zaleg³ych p³atnoœci 

c) otrzymanie zgody na rozpoczêcie prac od Kierownika Hali,wynikaj¹cych z uczestnictwa w poprzednich targach.
d) dokonanie op³aty za korzystanie z infrastruktury, wg str. 2a Formularza 

Numer konta Targów Kielce S.A.: Bank BG¯ BNP Paribas S.A. 
Zg³oszeniowego,

PL 22 1750 1110 0000 0000 0568 3537 Swift: RCBWPLPW
e) w przypadku monta¿u lub demonta¿u w terminie innym ni¿ okreœlony

7. Nale¿noœæ jest p³atna w: w zarz¹dzeniu Dyrektora Targów Kielce uzyskanie zgody dyrektora Wydzia³u 
- PLN - wystawcy polscy, Administracyjno-Technicznego lub zastêpcy dyrektora Wydzia³u 
- PLN lub EUR lub USD - wystawcy zagraniczni, w przypadku zap³aty w PLN Administracyjno-Technicznego oraz uiszczenie dodatkowo (oprócz op³aty za 

lub USD nale¿noœæ w EUR zostanie przeliczona wg œredniego kursu PLN lub infrastrukturê) op³aty w wysokoœci 150 PLN/godzina + VAT* - stoiska na terenie 
USD og³oszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzaj¹cego wewnêtrznym, 100 PLN/godzina + VAT* - stoiska na terenie zewnêtrznym - 
dzieñ wystawienia faktury. gotówk¹ lub kart¹ p³atnicz¹ w kasie TK,

8. W przypadku wp³aty w walucie EUR prosimy dokonywaæ wp³at na konto f) otrzymanie kart identyfikacyjnych SERWIS zgodnie z pkt. K. 2. niniejszego 
PL 51 1750 1110 0000 0000 0657 5609 Swift: RCBWPLPW Regulaminu.

9. W przypadku wp³aty w walucie USD prosimy dokonywaæ wp³at na konto 6. W okresie monta¿u i demonta¿u stoisk - personel / pracownicy Wystawcy lub Firm 
PL 38 1750 1110 0000 0000 0657 5552 Swift: RCBWPLPW zabudowuj¹cych zobowi¹zane s¹ do posiadania oznakowania umo¿liwiaj¹cego 

identyfikacjê osoby wykonuj¹cej prace na terenie TK.
H REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W TARGACH 7. Wykonuj¹cy prace na terenie TK zobowi¹zani s¹ do u¿ywania urz¹dzeñ 
1. Wystawca ma prawo zrezygnowaæ z uczestnictwa w targach pod warunkiem sprawnych, bezpiecznych zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi oraz z zachowaniem zasad 

pisemnego zawiadomienia TK na 21 dni przed ich rozpoczêciem. TK pobieraj¹ BHP, a tak¿e zgodnie z posiadanymi przez wykonawcê uprawnieniami.
wówczas op³atê manipulacyjn¹ w wysokoœci ca³ej op³aty rejestracyjnej oraz 10% 8. Prace monta¿owe powinny odbywaæ siê w obrêbie w³asnego stoiska.
pozosta³ych op³at wynikaj¹cych z Formularza Zg³oszeniowego. Za datê odwo³ania 9. Prace powoduj¹ce zapylenie powinny byæ prowadzone z zastosowaniem urz¹dzeñ 
uczestnictwa uwa¿a siê datê wp³ywu pisma do TK wys³anego poczt¹, drog¹ odpylaj¹cych i zakoñczone nie póŸniej ni¿ 24 godziny przed rozpoczêciem targów, 
elektroniczn¹ lub faksem. a stoisko i jego otoczenie powinny byæ oczyszczone na koszt wykonawcy stoiska. 

2. Wycofanie przez Wystawcê jego zg³oszenia uczestnictwa w targach w terminie Niedostosowanie siê do powy¿szego wymogu bêdzie stanowi³o podstawê do 
krótszym ni¿ okreœlony w pkt. H 1. nie zwalnia z obowi¹zku zap³aty ca³oœci wszystkich przerwania prac monta¿owych.
op³at. 10. WYKONAWCY ZABUDOWY i demonta¿u stoisk zobowi¹zani s¹ do 

3. Nie dokonanie wp³aty, o której mowa w pkt. G 2., najpóŸniej ósmego dnia przed oczyszczenia i uporz¹dkowania zajmowanej powierzchni. W przypadku 
rozpoczêciem targów oznacza rezygnacjê przez Wystawcê z udzia³u w targach, ze niewykonania powy¿szych prac TK zleci ich wykonanie na koszt i ryzyko 
skutkami okreœlonymi w pkt. H 2. WYKONAWCY ZABUDOWY. 

Spowodowanie mechanicznego lub chemicznego uszkodzenia posadzki w hali, I. ZASADY OBEJMOWANIA STOISKA
kostce brukowej, elewacji, bramie, rolecie, drzwiach, œcianie skutkowaæ bêdzie 1. Warunkiem objêcia stoiska targowego jest:
obci¹¿eniem kosztami naprawy zwiêkszonymi o 100%.a) dokonanie op³at za uczestnictwo w targach zgodnie z pkt. G 2., 3., 4.,i 5. 
W przypadku nieprzestrzegania zasad BHP, P-po¿. lub innych zasad ujêtych Regulaminu dla uczestników targów,
w regulaminie, Kierownik Hali mo¿e nakazaæ przerwanie prac do czasu usuniêcia 

b) odebranie kart identyfikacyjnych WYSTAWCA - zgodnie z pkt. K.7. niniejszego 
nieprawid³owoœci lub na³o¿yæ op³atê porz¹dkow¹ w wysokoœci 300 PLN oraz 

Regulaminu,
wyegzekwowaæ wykonywanie prac zgodnie z zasadami.

c) zg³oszenie siê do Kierownika Hali, który zarejestruje firmê i wska¿e lokalizacjê 11. Pozostawione bez pisemnej zgody TK elementy zabudowy i wyposa¿enie stoisk nie 
stoiska. usuniête w okresie demonta¿u, uwa¿a siê za mienie porzucone, które przechodzi 

J. ZASADY WYKONANIA ZABUDOWY STOISK bez odszkodowania na w³asnoœæ TK.
12. Ca³oœæ prac wykonawczych na terenie targów w okresie monta¿u i demonta¿u oraz 1. Wystawca, który zamówi³ powierzchniê bez zabudowy ma obowi¹zek zg³osiæ na 

w czasie trwania targów koordynuje Kierownik Hali.piœmie w terminie 7 dni przed przyst¹pieniem do prac nastêpuj¹ce dane firmy: 
13. Wykonanie zabudowy stoisk wystawienniczych musi umo¿liwiaæ dostêp do nazwa, adres, NIP, imienna lista pracowników uprawnionych do wejœcia na teren 

wszelkich urz¹dzeñ technicznych w obiektach i na terenach targowych.TK - ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za kontakty z TK - zwanej dalej 
W przypadku utrudnienia dostêpu do urz¹dzeñ elektrycznych nast¹pi demonta¿ WYKONAWC¥ ZABUDOWY - która bêdzie wykonywa³a zabudowê stoiska.
stoiska (w zakresie umo¿liwiaj¹cym dostêp do tych urz¹dzeñ) na koszt Wystawcy.2. Wykonawca zabudowy (wystawca lub wynajêta przez niego firma) ma obowi¹zek:

14. Firmy wykonuj¹ce zabudowê odpowiadaj¹ za szkody wyrz¹dzone podmiotom 
a) uzgodniæ terminy i harmonogramy prowadzenia prac,

trzecim przez osoby, którymi pos³uguj¹ siê przy wykonaniu zlecenia.
b) przedstawiæ i uzgodniæ z Zespo³em Projektowania Stoisk najpóŸniej na 14 dni 

K KARTY SERWIS, KARTY WYSTAWCA, KARTY PARKINGOWE, przed rozpoczêciem targów:
PRZEPUSTKI WYJAZDOWE - projekt zabudowy wynajêtej powierzchni,

1. W okresie monta¿u i demonta¿u stoisk do wstêpu na teren targów uprawniaj¹ karty  - projekt instalacji elektrycznej (w przypadku zamówienia pod³¹czeñ powy¿ej 
identyfikacyjne SERWIS.35 kW - najpóŸniej na 30 dni przed rozpoczêciem targów),

2. Karty identyfikacyjne SERWIS wydawane przez Zespó³ Kadr i Administracji TK  - projekt instalacji wodnokanalizacyjnej i sprê¿onego powietrza,
s¹: 

 - z³o¿yæ oœwiadczenie o odpowiedzialnoœci za wykonanie zabudowy oraz instalacji  - bezp³atne - dla Wystawców wykonuj¹cych zabudowê we w³asnym zakresie,
elektrycznej i wodnokanalizacyjnej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami wg 

 - p³atne - op³ata 10 PLN brutto za jedn¹ kartê - dla WYKONAWCÓW ZABUDOWY 
wzoru (wzór oœwiadczenia znajduje siê na stronie internetowej TK).

dzia³aj¹cych na zlecenie Wystawcy. WYKONAWCA ZABUDOWY mo¿e zakupiæ 
3. Warunki techniczne wykonania instalacji na stoisku: dowoln¹ iloœæ kart SERWIS po wczeœniejszym wniesieniu op³aty za infrastrukturê 

zgodnie z Regulaminem pkt. F 1.4.a) Instalacja elektryczna.
- do zasilania stoisk i eksponatów na terenie TK s³u¿y sieæ elektryczna TN-S 

*z wy³¹czeniem przypadków opisanych na 1 stronie 



3. Duplikatów kart indentyfikacyjnych SERWIS nie wydaje siê. 3. Urz¹dzenia p.po¿., hydranty, gaœnice, wyjœcia ewakuacyjne, ci¹gi piesze, tablice 
4. Podczas trwania targów do wielokrotnego wstêpu na tereny targowe upowa¿niaj¹ elektryczne nie mog¹ byæ zastawiane lub zas³aniane. Elementy zastawiaj¹ce lub 

karty identyfikacyjne WYSTAWCA oraz WYSTAWCA VIP. Obowi¹zuj¹ one zas³aniaj¹ce bêd¹ demontowane na koszt Wystawcy.
w czasie od 2 godz. przed rozpoczêciem targów do 2 godz. po zakoñczeniu targów. 4. Wnoszenie substancji ³atwopalnych, toksycznych, wybuchowych, gazów 
W uzasadnionych przypadkach okres ten mo¿e ulec skróceniu. technicznych powinno byæ ka¿dorazowo zg³aszane Kierownikowi Hali, który ma 

5. Wystawca w zale¿noœci od wielkoœci zamówionej powierzchni otrzymuje: 2 karty - prawo zabroniæ ich wnoszenia (wwo¿enia) na teren TK.
2 2 2 2 2do 10 m , 3 karty - do 20 m , 4 karty - do 50 m , 6 kart - do 75 m , 8 kart - do 100 m , 5. Wystawcy s¹ zobowi¹zani zapoznaæ siê i przestrzegaæ szczegó³owych przepisów 

2 210 kart - do 150 m , 12 kart - ponad 150 m . bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego wywieszonych w hali.
Dodatkowe karty WYSTAWCA s¹ p³atne.

6. Zabrania siê na terenie TK u¿ywania ognia otwartego w halach i na zewnêtrznych 
Wspó³wystawca otrzymuje 2 karty identyfikacyjne WYSTAWCA.

stoiskach wystawowych.
6. Wystawca mo¿e dokupiæ karty WYSTAWCA, WYSTAWCA VIP oraz zaproszenia 

7. Pojazdy mechaniczne lub inne urz¹dzenia z silnikami spalinowymi mog¹ byæ do odwiedzenia targów w dowolnej liczbie (formularz nr 4a).
eksponowane w halach jedynie z wy³¹czonym silnikiem. Zbiornik paliwa mo¿e 7. Karty identyfikacyjne WYSTAWCA oraz WYSTAWCA VIP wydawane s¹ na 
zawieraæ jedynie iloœæ paliwa niezbêdn¹ do opuszczenia hal. Zbiornik paliwa musi podstawie przes³anej przez Wystawcê imiennej listy osób do obs³ugi stoiska 
byæ zamkniêty.i okazanie dowodu wniesienia op³at zgodnie z pkt. G 2., 3., 4. i 5.

8. Wystawcy s¹ zobowi¹zani do respektowania poleceñ s³u¿b technicznych TK 8. Karty identyfikacyjne SERWIS, WYSTAWCA oraz WYSTAWCA VIP s¹ kartami 
i przeciwpo¿arowych w zakresie przestrzegania przepisów niniejszego paragrafu.z podaniem nazwy firmy i nie mog¹ byæ odstêpowane osobom trzecim.

9. Wjazd samochodów na teren targowy odbywa siê po okazaniu karty parkingowej. 9. W razie powstania po¿aru na terenie TK nale¿y bezzw³ocznie powiadomiæ 
Karta parkingowa winna byæ wype³niona i umieszczona w widocznym miejscu Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ tel. 998, 112; Biuro Obs³ugi Wystawców lub pracownika 
(za przedni¹ szyb¹ auta). Zespo³u Ochrony o zaistnia³ym zdarzeniu. Do chwili przybycia Pañstwowej Stra¿y 

10. Do wjazdu na teren targowy w czasie trwania targów upowa¿nia p³atna karta Po¿arnej nale¿y bezwzglêdnie podporz¹dkowaæ siê Kierownikowi Zespo³u Ochrony, 
parkingowa. Ka¿dy Wystawca i Wspó³wystawca otrzymuje 1 kartê parkingow¹ a po przybyciu Stra¿y Po¿arnej  dowódcy akcji ratowniczo-gaœniczej.
bezp³atnie. Dodatkowe karty Wystawca i Wspó³wystawcy nabywa odp³atnie 

N SZKODY(formularz nr 4a).
1. Wystawcy dokonuj ubezpieczenia mienia we w³asnym zakresie i na w³asny rachunek.11. Karta parkingowa uprawnia do pozostawienia samochodu na parkingach TK. 

Obowi¹zuje w czasie od 2 godz. przed rozpoczêciem targów do 2 godz. po 2. TK nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci za szkody Wystawców oraz firm wykonuj¹cych 
zakoñczeniu targów. prace zlecone im przez Wystawców bez poœrednictwa TK powsta³e w obiektach i na 

12. Parkingi udostêpnione Wystawcom s¹ parkingami niestrze¿onymi. TK nie ponosz¹ terenie TK przed, po i w czasie trwania targów, chyba, ¿e zosta³y umyœlnie zawinione 
odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e w pojazdach jak i mieniu siê w nich przez pracowników TK. Spó³ka TK nie ponosi równie¿ odpowiedzialnoœci za szkody 
znajduj¹cym. powsta³e wskutek si³y wy¿szej min. uderzenia pioruna, wichury, zalania wod¹, 

13. Poza kartami identyfikacyjnymi WYSTAWCA oraz WYSTAWCA VIP do wstêpu po¿aru, eksplozji oraz niezale¿nej od TK przerwy w dostawie wody, pr¹du lub 
na teren targów w czasie ich trwania uprawniaj¹: sprê¿onego powietrza.

 - bilety wstêpu 3. Wystawca zobowi¹zany jest do natychmiastowego zg³oszenia powsta³ej szkody 
 - zaproszenia TK Kierownikowi Hali, w Biurze Obs³ugi Klienta lub Kierownikowi Zespo³u Ochrony.
 - karty VIP.

4. Wystawca ponosi pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za szkody, które wyrz¹dzi³ osobom 
14. Zaproszenia drukowane przez uczestników targów i osoby trzecie nie uprawniaj¹ 

trzecim oraz TK przed, w trakcie lub po imprezie targowej.
do wejœcia na teren targów. 

15. Wywóz eksponatów i elementów zabudowy po zakoñczeniu targów nastêpuje na O TRANSPORT, C£O I SPEDYCJA
podstawie przepustki wydawanej przez Biuro Obs³ugi Wystawców. 1. Transport, spedycja i odprawa celna eksponatów i materia³ów pomocniczych odbywa 

16. Hala jest zamykana i plombowana przez ochronê po opuszczeniu jej przez siê na koszt Wystawcy.
Wystawców i ekipê sprz¹taj¹c¹ stoiska w obecnoœci Kierownika Hali lub 2. Przywo¿enie przez zagranicznych Wystawców do Polski eksponatów, materia³ów 
Kierownika Zespo³u Ochrony zgodnie z punktem E 9 Regulaminu dla uczestników reklamowych, œrodków spo¿ywczych, itp. musi byæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi
targów. w Polsce przepisami prawa.

17. Wstêp na targi jest dozwolony tylko dla osób, które ukoñczy³y 18 lat. Dzieci, nawet 
3. W przypadku odprawy czasowej eksponatów oraz towarów przeznaczonych do pod opiek¹ doros³ych, nie mog¹ wejœæ na MSPO (dotyczy zwiedzaj¹cych 

budowy i wyposa¿enia stoisk zaleca siê stosowanie karnetów ATA.i wystawców).
4. Roz³adunek i za³adunek eksponatów, materia³ów pomocniczych i innych, mo¿e 

L WARUNKI TECHNICZNE odbywaæ siê jedynie przez licencjonowanych spedytorów Targów Kielce lub przez 
1. W obiektach i na terenach targowych zabrania siê wykonywania w ci¹gach Targi Kielce.

komunikacyjnych, ewakuacyjnych lub po¿arowych sta³ych lub tymczasowych 
P POSTANOWIENIA  KOÑCOWEkonstrukcji oraz stawiania eksponatów.
1. Postanowienia regulaminu maj¹ równie¿ zastosowanie wobec podmiotów 2. Mocowanie reklam, transparentów i zabudowy do: s³upów, œcian, stropu i pod³ogi - 

wykonuj¹cych czynnoœci na podstawie umów zawartych z Wystawcami, w tym te¿ wymaga pisemnej zgody Kierownika Hali TK i mo¿e byæ wykonane jedynie przez 
wykonuj¹cych na ich rzecz us³ugi zabudowy.s³u¿by techniczne TK po wniesieniu dodatkowej op³aty.

2. TK zastrzegaj¹ sobie prawo - w przypadku zaistnienia okolicznoœci od niego 3. Mienie TK lub firmy wykonuj¹cej zabudowê - wynajêtej przez TK - Wystawca jest 
niezale¿nych - do odwo³ania, skrócenia, prze³o¿enia lub czêœciowego zamkniêcia zobowi¹zany zwróciæ w stanie pierwotnym, a w razie zniszczeñ naprawiæ szkodê 
targów. W takich przypadkach Wystawcy nie przys³uguje prawo do odszkodowania.lub pokryæ koszty naprawienia szkody.

3. Reklamacje w stosunku do TK nale¿y zg³aszaæ w ci¹gu 14 dni od zakoñczenia targów, 4. Projektowane konstrukcje powy¿ej 2,5 m wymagaj¹ przed przyst¹pieniem do 
pod rygorem utraty prawa do ich póŸniejszego podnoszenia.zabudowy przekazania do Zespo³u Projektowania Stoisk rysunków 

4. Reklamacje Wystawcy wynik³e z realizacji umowy nie upowa¿niaj¹ Wystawcy do konstrukcyjnych oraz oœwiadczenia o zaprojektowaniu i wykonaniu w/w 
opóŸnienia przekazania nale¿noœci w ca³oœci lub w czêœci.konstrukcji zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane wg wzoru (wzór 

oœwiadczenia znajduje siê na stronie internetowej TK). Wystawca ponosi 5. Wszelkie uzgodnienia  musz¹ byæ pod rygorem niewa¿noœci potwierdzone na piœmie.
odpowiedzialnoœæ za wszelkie szkody wyrz¹dzone TK oraz osobom trzecim 6. Postanowienia Regulaminu stanowi¹ integraln¹ czêœæ umowy (pkt. A 1.).
nieprawid³owym wykonaniem lub wad¹ techniczn¹ konstrukcji. Brak z³o¿enia 7. Spory wynikaj¹ce z niniejszej umowy bêdzie rozstrzyga³ w³aœciwy s¹d w Kielcach.
powy¿szych dokumentów skutkuje niedopuszczeniem do rozpoczêcia monta¿u.

8. Wystawca wyra¿a zgodê na zamieszczanie zdjêæ i opisów ekspozycji targowej 
5. Œciany szklane, witryny, gabloty powinny posiadaæ cokó³ min. 50 cm. Wystawcy, wykonanych przez TK podczas trwania targów w materia³ach 
6. G³ówne elementy zabudowy stoisk z p³yt gipsowo-kartonowych, p³yt pilœniowych reklamowych i informacyjnych TK 

lub p³yt wiórowych powinny byæ dostarczone na teren TK w postaci gotowych do 9. Targi Kielce maj¹ prawo wprowadzenia ograniczeñ wjazdu na tereny targowe 
zamontowania elementów. w dniach monta¿u i demonta¿u stoisk poprzez wprowadzenie kaucyjnych kart wjazdu 

7. Wystawca jest zobowi¹zany zapewniæ dostêp pracownikom TK do infrastruktury (kaucja gotówkowa w kwocie 200 PLN). Maksymalny czas postoju na terenie TK to 
technicznej. 1 godz. W przypadku przekroczenia ustalonego czasu postoju pobrana kaucja nie 

8. W przypadku nie zastosowania siê do powy¿szych zapisów s³u¿by TK mog¹ na podlega zwrotowi.
koszt wystawcy doprowadziæ stoisko do stanu zgodnego z obowi¹zuj¹cymi 10. Zabrania siê pozostawiania na terenie targów samochodów oraz przyczep po 
przepisami. zamkniêciu imprezy bez zgody Kierownika Zespo³u Ochrony. W przypadku 

9. Maksymalne natê¿enie ha³asu na stoisku nie mo¿e przekroczyæ 70 dB. pozostawienia pojazdu TK mog¹ na³o¿yæ op³atê w wysokoœci 150 z³ netto za jeden 
W przypadku nie przestrzegania tego zapisu, Targi Kielce zastrzegaj¹ sobie prawo dzieñ postoju oraz zablokowaæ pojazd do czasu jej uregulowania.
do reakcji, a¿ do od³¹czenia dop³ywu energii elektrycznej do stoiska w³¹cznie. 11. W przypadku parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych (bramy, uliczki 
W takim przypadku Wystawcy nie przys³uguje prawo do odszkodowania. dojazdowe, wyjœcia ewakuacyjne itp.) lub pozostawienia pojazdu bez wczeœniejszego 
W przypadku, gdy Wystawca ma zamiar w trakcie trwania imprezy przekroczyæ uzgodnienia TK mog¹ usun¹æ pojazd z terenów targowych na parking strze¿ony na 
wartoœæ 70 dB jest zobowi¹zany uzgodniæ z TK warunki i zakres ochrony przed terenie miasta na koszt w³aœciciela pojazdu.
nadmiernym ha³asem. 12. Zabronione jest wprowadzanie (wnoszenie) na tereny TK zwierz¹t. Nie dotyczy to 

zwierz¹t bêd¹cych przedmiotem ekspozycji, objêtej zakresem tematycznym targów M PRZEPISY PRZECIWPO¯AROWE
i wystaw.1. Stoiska powinny byæ wybudowane z materia³ów niepalnych, trudno palnych lub 

13. U¿ywanie dronów lub innych obiektów lataj¹cych zdalnie sterowanych jest mo¿liwe zabezpieczonych przed ogniem. Na stoisku musz¹ znajdowaæ siê do wgl¹du 
tylko i wy³¹cznie za zgod¹ organizatora targów i na œciœle przez niego okreœlonych stosowne atesty, certyfikaty i zaœwiadczenia potwierdzaj¹ce powy¿sze. 
warunkach.W przypadku braku atestów, certyfikatów i zaœwiadczeñ wystawca jest 

zobowi¹zany do z³o¿enia stosownego oœwiadczenia w tym zakresie wg wzoru 14. Targi Kielce zastrzegaj¹ sobie prawo do zmiany cen.
(wzór oœwiadczenia znajduje siê na stronie internetowej TK). 15. Do praw i obowi¹zków stron stosuje siê prawo polskie oraz wy³¹czn¹ jurysdykcjê 

2. Przy u¿ywaniu palnych lub tworz¹cych wybuchowe mieszanki p³ynów jako œrodków krajow¹ polsk¹.
czyszcz¹cych nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ. 16. Obowi¹zuj¹c¹ wersj¹ Regulaminu jest wersja w jêzyku polskim.


