REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH
PRZEZ MI¢DZYNARODOWE TARGI POZNA¡SKIE SP. Z O.O. W POZNANIU
okreÊlajà: wielkoÊç i rodzaj przydzielonej powierzchni (stoiska),
lokalizacj´ stoiska w pawilonie lub sektorze otwartym
oraz numer stoiska.
Za dat´ zawarcia umowy przyjmuje si´ dat´ potwierdzenia
zg∏oszenia uczestnictwa przez MTP.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiàzujà uczestników
targów organizowanych przez Mi´dzynarodowe Targi
Poznaƒskie spó∏k´ z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià
w Poznaniu, zwane w treÊci Regulaminu „MTP”.

2.1.5. MTP dokonujà potwierdzenia zg∏oszenia uczestnictwa,
nades∏anego w okreÊlonym w „Postanowieniach szczegó∏owych”
terminie zg∏oszeƒ uczestnictwa.

1.2. Integralnymi cz´Êciami Regulaminu sà:
• „Postanowienia szczegó∏owe”
• „Warunki uczestnictwa w targach”
• „Lista grup towarowych”
• „Przepisy techniczne i przeciwpo˝arowe
obowiàzujàce na terenach MTP sp. z o.o.”

2.1.6. MTP przydzielajà powierzchni´ wystawienniczà w miar´
posiadanych mo˝liwoÊci, zgodnie z ˝yczeniem zamawiajàcego.
Je˝eli wielkoÊç lub rodzaj powierzchni wystawienniczej
przyznanej przez MTP w „Potwierdzeniu zg∏oszenia uczestnictwa”
ró˝ni si´ od zamówionej przez zg∏aszajàcego uczestnictwo,
umowa jest zawarta na warunkach ustalonych w tym
Potwierdzeniu.

„Postanowienia szczegó∏owe”, „Warunki uczestnictwa
w targach” i „Lista grup towarowych” sà ustalane
i wydawane odr´bnie dla uczestników poszczególnych targów.
1.3. W targach mogà uczestniczyç podmioty prezentujàce ofert´
zgodnà z zakresem tematycznym (bran˝owym) danej imprezy,
okreÊlonym w „LiÊcie grup towarowych”.

2.1.7. Zg∏oszenia uczestnictwa nades∏ane wraz z dowodem
wp∏aty kaucji po dniu okreÊlonym jako termin nadsy∏ania
zg∏oszeƒ uczestnictwa, b´dà rozpatrywane przez MTP w miar´
posiadania wolnej powierzchni wystawienniczej.

2. ZASADY UCZESTNICTWA
2.1.8. MTP zastrzegajà sobie prawo zmiany pierwotnie
przydzielonej powierzchni wystawienniczej, okreÊlonej w „Potwierdzeniu zg∏oszenia uczestnictwa”, z powodu zmiany
mo˝liwoÊci lokalizacyjnych. Uczestnikowi targów nie przys∏uguje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony MTP.

2.1. ZG¸OSZENIE UCZESTNICTWA
2.1.1. MTP wysy∏ajà formularze zg∏oszeniowe jako
zaproszenie do uczestnictwa w targach na warunkach
okreÊlonych w: „Regulaminie dla uczestników targów”,
„Postanowieniach szczegó∏owych”, „Warunkach najmu
powierzchni wystawienniczej” oraz „Przepisach technicznych
i przeciwpo˝arowych obowiàzujàcych na terenach MTP
sp. z o.o.”.
Formularze zg∏oszeniowe oraz formularze zamówieƒ na
poszczególne us∏ugi zwiàzane z uczestnictwem w targach sà
równie˝ umieszczone w internecie (pod adresem danych targów).

2.1.9. Je˝eli z zamawiajàcym nie zostanie zawarta umowa
uczestnictwa w targach ze wzgl´du na brak mo˝liwoÊci
lokalizacyjnych lub ze wzgl´du na zg∏oszenie podmiotu
reprezentujàcego bran˝´ niezgodnà z zakresem tematycznym
targów, wp∏acona kaucja b´dzie zwrócona przez MTP na konto
p∏atnika.
2.2. ODWO¸ANIE UCZESTNICTWA

2.1.2. Przes∏anie do siedziby MTP orygina∏u wype∏nionego
formularza zg∏oszeniowego ∏àcznie z dowodem wp∏aty
kaucji z tytu∏u najmu powierzchni, o którym mowa
w „Warunkach najmu powierzchni wystawienniczej”, stanowi
wyra˝enie gotowoÊci uczestnictwa w targach
na warunkach okreÊlonych w punkcie 2.1.1. i jest
równoznaczne ze z∏o˝eniem oferty.
Przes∏anie formularzy zg∏oszeniowych za poÊrednictwem faksu
lub e-mail traktowane jest wy∏àcznie jako informacja o zamiarze
uczestnictwa w targach.

2.2.1. Zg∏aszajàcy uczestnictwo w targach mo˝e odwo∏aç swojà
ofert´ uczestnictwa albo odstàpiç od zawartej ju˝ umowy,
o której mowa w punkcie 2.1.4. Odwo∏anie oferty
uczestnictwa albo odstàpienie od umowy uczestnictwa
w targach wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci.
2.2.2. Podmiotom, które odwo∏a∏y ofert´ uczestnictwa w targach
albo odstàpi∏y od umowy uczestnictwa w terminie do 14 dni
od daty jej zawarcia, tj. od daty potwierdzenia zg∏oszenia
uczestnictwa przez MTP, zostanie zwrócona kaucja z tytu∏u
najmu powierzchni wystawienniczej.

2.1.3. Dokumenty okreÊlone w punkcie 2.1.2. nale˝y nadsy∏aç
do dnia okreÊlonego jako termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ
uczestnictwa.

2.2.3. Odstàpienie od umowy uczestnictwa w targach po
up∏ywie 14 dni od daty jej zawarcia tj. od daty potwierdzenia
zg∏oszenia uczestnictwa przez MTP i w terminie d∏u˝szym od
30 dni przed rozpocz´ciem targów, powoduje przepadek
kaucji regulaminowej, o której mowa w „Warunkach najmu
powierzchni wystawienniczej”.

2.1.4. MTP informujà o przyj´ciu oferty uczestnictwa w targach
i zawarciu umowy uczestnictwa, w tym umowy najmu
powierzchni wystawienniczej, przesy∏ajàc zainteresowanym
„Potwierdzenie zg∏oszenia uczestnictwa”, w którym
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2.2.4. Odstàpienie od umowy uczestnictwa w targach
po up∏ywie 14 dni od daty jej zawarcia i w terminie krótszym
od 30 dni przed rozpocz´ciem targów, powoduje obowiàzek
zap∏aty pe∏nej kwoty nale˝noÊci za najem powierzchni
wystawienniczej i inne Êwiadczenia, ju˝ wykonane przez MTP
z tytu∏u umów zwiàzanych z realizacjà umowy uczestnictwa (np.
wpis do katalogu, us∏ugi reklamowe, budowa stoiska).

Z tytu∏u uczestnictwa wystawca otrzymuje jeden
egzemplarz katalogu oraz karty wystawcy wed∏ug zasad
okreÊlonych w Regulaminie (patrz punkt 5.1.1. Regulaminu).
2.3.4. Uczestnictwo kolektywne
Uczestnictwo kolektywne mogà organizowaç podmioty,
które otrzyma∏y uprzednio pisemnà zgod´ MTP w odpowiedzi
na indywidualny wniosek albo z którymi MTP podpisa∏y umow´
o wspó∏pracy.
Podmiot, który posiada status organizatora wystàpienia
kolektywnego, podpisuje formularz zg∏oszeniowy we w∏asnym
imieniu i na w∏asny rachunek, a ponadto formularz, w którym
zg∏asza uczestnictwo wystawców w ramach ekspozycji
kolektywnej. MTP wyra˝ajà w „Potwierdzeniu zg∏oszenia
uczestnictwa” zgod´ na udost´pnienie zamówionej przez
organizatora kolektywnego powierzchni podmiotom przez niego
zg∏oszonym.
Podmioty korzystajàce z tej formy uczestnictwa, zawierajà
umowy podnajmu powierzchni wystawienniczej z organizatorami
wystàpieƒ kolektywnych.
Uczestnicy
ekspozycji
kolektywnej
posiadajà
wyodr´bnione stoiska, o odr´bnej numeracji. Mo˝liwe jest
wspólne oznakowanie charakterystycznym elementem
wszystkich stoisk takiej ekspozycji dla podkreÊlenia
kolektywnoÊci wystàpienia.
Je˝eli podmioty te zamierzajà zlokalizowaç na swoich
stoiskach wspó∏wystawców lub firmy reprezentowane, powinny
powiadomiç o tym organizatora wystàpienia kolektywnego, który
w tej sytuacji zobowiàzany jest do z∏o˝enia w MTP stosownych
formularzy.
Uczestnik targów wyst´pujàcy w ramach ekspozycji
kolektywnej posiada status wystawcy, a wi´c przys∏ugujà
mu prawa i obowiàzki wystawcy (prawo uwzgl´dnienia
w katalogu w spisie wystawców, prawo do otrzymania jednego
egzemplarza katalogu oraz kart wystawcy wed∏ug zasad
okreÊlonych w punkcie 5.1.1. Regulaminu, obowiàzek zg∏oszenia
wpisu do katalogu).

2.2.5. Rezygnacja z cz´Êci powierzchni zamówionej, a nast´pnie
przydzielonej przez MTP w „Potwierdzeniu zg∏oszenia
uczestnictwa”, wymaga zgody MTP.
2.2.6. W przypadku odstàpienia od umowy uczestnictwa, nale˝y
odes∏aç otrzymane od MTP wraz z „Potwierdzeniem zg∏oszenia
uczestnictwa” karty wystawcy, o których mowa w punkcie
5.1.1. Regulaminu.
2.3. FORMA UCZESTNICTWA
2.3.1. Mo˝liwe sà nast´pujàce formy uczestnictwa w targach:
• uczestnictwo indywidualne
• uczestnictwo kolektywne
• uczestnictwo wspó∏wystawcy
• uczestnictwo firmy reprezentowanej
2.3.2. Zg∏aszajàcy uczestnictwo w targach podajà, zgodnie
z wymogami okreÊlonymi w formularzach zg∏oszeniowych, dane
dotyczàce wystawcy, wspó∏wystawcy, uczestnika ekspozycji
kolektywnej lub firmy reprezentowanej, a tak˝e dane dotyczàce
bran˝y i oferty targowej / eksponatów (kody z „Listy grup
towarowych”).
2.3.3. Uczestnictwo indywidualne
W przypadku uczestnictwa indywidualnego stronà umowy
z MTP jest podmiot (wystawca), który we w∏asnym imieniu i na
w∏asny rachunek zg∏asza uczestnictwo w targach i zamawia
powierzchni´ wystawienniczà podpisujàc formularz zg∏oszeniowy,
a tak˝e zawiera z MTP inne umowy zwiàzane z uczestnictwem
w targach (zamówienia na poszczególne us∏ugi targowe).
Podmiot zg∏aszajàcy uczestnictwo w targach (wystawca)
mo˝e wskazaç jako p∏atnika nale˝noÊci za najem powierzchni
wystawienniczej i zamówione us∏ugi targowe innà osob´
fizycznà lub prawnà. Wskazany p∏atnik powinien z∏o˝yç
na stosownym formularzu oÊwiadczenie o przyj´ciu zobowiàzaƒ
wystawcy, powsta∏ych w wyniku jego uczestnictwa w targach.
OdpowiedzialnoÊç wystawcy i p∏atnika za zobowiàzania wobec
MTP jest solidarna.
Uczestnik indywidualny posiada, zgodnie z nomenklaturà
stosowanà w statystyce targowej, status wystawcy. Wystawca
to podmiot bioràcy bezpoÊredni udzia∏ w targach i prezentujàcy
na swoim stoisku, przy pomocy w∏asnego personelu, w∏asne
towary i / lub us∏ugi.
Uczestnik targów nie jest uprawniony do oddawania
stoiska innym podmiotom do nieodp∏atnego u˝ywania albo
w podnajem bez pisemnej zgody MTP (patrz punkty 2.3.4. i 2.3.5.).
Dane dotyczàce firmy (nazwa i adres, oferta handlowa)
zg∏oszone przez wystawc´ (patrz punkt. 4.2.1 Regulaminu) oraz
lokalizacja stoiska opublikowane zostanà przez MTP w katalogu
targów w spisie wystawców.

Uczestnikowi targów wyst´pujàcemu w ramach ekspozycji
kolektywnej przys∏uguje prawo do zawierania innych umów
zwiàzanych z uczestnictwem w targach we w∏asnym imieniu
i na w∏asny rachunek (zamówienia na poszczególne us∏ugi targowe).
Organizator wystàpienia kolektywnego odpowiada
solidarnie wobec MTP za wszystkie zobowiàzania powsta∏e
w wyniku umów zawartych we w∏asnym imieniu i na w∏asny
rachunek przez podmioty korzystajàce z tej formy uczestnictwa.
2.3.5. Uczestnictwo wspó∏wystawcy
Uczestnictwo wspó∏wystawcy oznacza korzystanie
z cz´Êci stoiska wystawcy przez inny podmiot, który prezentuje
w tej cz´Êci w∏asne produkty lub us∏ugi przy udziale swoich
pracowników. Stoisko wystawcy i wspó∏wystawcy oznaczone
jest tym samym numerem.
Zg∏oszenia uczestnictwa wspó∏wystawcy (-ów) dokonuje
wystawca (uczestnik indywidualny) albo organizator wystàpienia
kolektywnego w imieniu uczestnika ekspozycji kolektywnej.
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Zgoda MTP na uczestnictwo wspó∏wystawcy b´dzie
udzielana wnioskujàcym pod warunkiem za∏àczenia
do formularza zg∏oszeniowego stosownego formularza,
w którym zg∏asza uczestnictwo wspó∏wystawców.

3.4. Zobowiàzania pieni´˝ne z tytu∏u us∏ug Êwiadczonych przez
MTP podlegajà uregulowaniu w terminie 14 dni od daty
wystawienia faktury lub 5 dni od daty otrzymania faktury, o ile
stosowne umowy nie przewidujà inaczej.

MTP wyra˝ajà zgod´ na udzia∏ wspó∏wystawcy (-ów)
w ”Potwierdzeniu zg∏oszenia uczestnictwa ”.

3.5. P∏atnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiajàcy
poszczególne us∏ugi, zwiàzane z uczestnictwem w targach.
Je˝eli zamawiajàcy us∏ugi targowe wskazuje, przy
wype∏nianiu i podpisywaniu formularzy zamówieƒ na
poszczególne us∏ugi, jako p∏atnika osob´ trzecià (osob´ fizycznà
albo prawnà), to wskazany p∏atnik powinien z∏o˝yç na
stosownym formularzu oÊwiadczenie o przyj´ciu zobowiàzaƒ
zamawiajàcego, powsta∏ych w wyniku z∏o˝enia przez niego
zamówieƒ na te us∏ugi.
OdpowiedzialnoÊç p∏atnika i zamawiajàcego za
zobowiàzania wobec MTP jest solidarna.

Wspó∏wystawcy przys∏ugujà prawa i obowiàzki wystawcy
(prawo uwzgl´dnienia w katalogu w spisie wystawców, prawo
do otrzymania jednego egzemplarza katalogu oraz kart
wystawcy wed∏ug zasad okreÊlonych w punkcie 5.1.1.
Regulaminu, obowiàzek zg∏oszenia wpisu do katalogu).
Wspó∏wystawcy przys∏uguje prawo do zawierania innych
umów zwiàzanych z uczestnictwem w targach, we w∏asnym
imieniu i na w∏asny rachunek (zamówienia na poszczególne
us∏ugi targowe).
Wystawca odpowiada solidarnie ze wspó∏wystawcà
za wszystkie zobowiàzania wobec MTP powsta∏e w wyniku
zawarcia tych umów.

4. US¸UGI TARGOWE
4.1. NAJEM POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ
4.1.1. Zamówienie powierzchni wystawienniczej nale˝y przes∏aç
do MTP na formularzu zg∏oszeniowym, o którym mowa
w punkcie 2.1.2 Regulaminu.
Zamówienie powinno okreÊlaç rodzaj i wielkoÊç
powierzchni oraz bran˝´ wystawcy.
Wystawca zg∏aszajàcy wspó∏wystawców i / lub
wystawców w ramach ekspozycji kolektywnej powinien okreÊliç
w stosownych formularzach wielkoÊç udost´pnianej im
powierzchni.

2.3.6. Uczestnictwo firmy reprezentowanej
Uczestnictwo firmy reprezentowanej oznacza oferowanie
swoich produktów lub us∏ug na stoisku wystawcy, ale bez
delegowania na targi w∏asnych pracowników. Wystawca musi
mieç umocowanie do takiego dzia∏ania ze strony firm
reprezentowanych.
Zg∏oszenia uczestnictwa firmy reprezentowanej dokonuje
wystawca (tak˝e na rzecz wspó∏wystawcy) albo organizator
wystàpienia kolektywnego w imieniu uczestnika ekspozycji
kolektywnej.
Zgoda MTP na uczestnictwo firmy reprezentowanej b´dzie
udzielana wnioskujàcym pod warunkiem za∏àczenia
do formularza zg∏oszeniowego stosownego formularza,
w którym zg∏asza uczestnictwo firm reprezentowanych.

4.1.2. MTP lokalizujà ekspozycje wystawców w uk∏adzie
tematycznym (bran˝owym).
Zamawiajàcy powierzchni´ powinni wskazaç bran˝´, w której
chcieliby byç zlokalizowani, wybierajàc wy∏àcznie jeden kod
z „Listy grup towarowych” (spoÊród punktów wyró˝nionych
w druku) i wpisujàc go na formularzu zg∏oszeniowym.
Wystawca zg∏aszajàcy wspó∏wystawców i / lub
wystawców w ramach ekspozycji kolektywnej powinien okreÊliç
w stosownych formularzach równie˝ bran˝e ich przedsi´biorstw
(firm).

MTP udzielajà wystawcy zgody na reprezentowanie innych
firm podczas targów w „Potwierdzeniu zg∏oszenia uczestnictwa ”.
Firmy reprezentowane nie sà traktowane jak wystawcy.
Wymienia si´ je w katalogu targów w spisie firm
reprezentowanych.

4.1.3. ˚yczenia zamawiajàcego powierzchni´ dotyczàce
lokalizacji stoiska, b´dà spe∏niane przez MTP w miar´
posiadanych mo˝liwoÊci.

3. CENY I WARUNKI P¸ATNOÂCI
3.1. Ceny i warunki p∏atnoÊci za najem powierzchni wystawienniczej ustalane sà odr´bnie dla poszczególnych targów.
Ceny powierzchni / pakietów uczestnictwa sà okreÊlone
w formularzu zg∏oszeniowym. Warunki p∏atnoÊci z tytu∏u najmu
powierzchni / zakupu pakietu uczestnictwa sà okreÊlone w „Warunkach uczestnictwa w targach”.

4.1.4. MTP dokonujà zaokràglenia zamówionej powierzchni
do pe∏nego m2. Umowa najmu powierzchni jest zawarta
na warunkach ustalonych w „Potwierdzeniu zg∏oszenia
uczestnictwa” (patrz punkty 2.1.4. - 2.1.6. Regulaminu),
z uwzgl´dnieniem ewentualnego zamówienia przez wystawc´
dodatkowej iloÊci m2 powierzchni, niezb´dnej do zrealizowania
koncepcji budowy stoiska.

3.2. Ceny i warunki p∏atnoÊci z tytu∏u zlecenia budowy stoisk
MTP wynikajà z umowy o budow´ stoiska wystawienniczego, o której mowa w punkcie 4.3.2. Regulaminu.

WielkoÊç powierzchni , podlegajàca wycenie i fakturowaniu przez
MTP, wynika z w.w. potwierdzenia i ewentualnego dodatkowego
zamówienia wystawcy oraz w wyniku dokonania przez MTP
pomiarów faktycznie zaj´tej przez wystawc´ powierzchni MTP
dokonujà zaokràglenia zamówionej powierzchni do pe∏nego m2
w nast´pujàcy sposób: w dó∏ – je˝eli rzeczywista, wynikajàca
z pomiarów z natury, wielkoÊç przyznanej powierzchni obejmuje

3.3. Ceny i warunki p∏atnoÊci za pozosta∏e us∏ugi zwiàzane
z uczestnictwem w targach (patrz punkty: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.6,
4.3.7, 4.3.8, 4.4.1, 5.1.2, 5.3.2, 5.4.3. i 5.4.4. Regulaminu)
okreÊlone sà w formularzach zamówieƒ oraz w „Warunkach
uczestnictwa w targach”.
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miejsca po przecinku w przedziale 0,01 - 0,49 m2, a w gór´ –
je˝eli rzeczywista, wynikajàca z pomiarów z natury, wielkoÊç
przyznanej powierzchni obejmuje miejsca po przecinku
w przedziale 0,50 – 0,99 m2.

4.2.7. Podczas targów dzia∏a Targowe Studio Radiowe
zapewniajàce mo˝liwoÊç emisji og∏oszeƒ reklamowych
na terenach otwartych MTP oraz na antenie radia Merkury
(o zasi´gu ponad 100 km).
Zamówienia przyjmujà: MTP oraz Agencja Reklamowa Radia
Merkury (ARRM) w Poznaniu.

4.2. KATALOG, REKLAMA
4.2.1. MTP wydajà z okazji targów katalog, który zawiera dane
dotyczàce wystawców oraz informacje dotyczàce prezentowanej
przez nich na targach oferty. Katalog jest równie˝ umieszczony
w internecie (pod adresem danych targów).
Ka˝dy wystawca ma obowiàzek odp∏atnego umieszczenia w katalogu wpisu zawierajàcego nazw´ firmy wraz
z adresem, które sà wykazywane w spisie wystawców oraz
prawo do odp∏atnego umieszczenia w nim informacji handlowej
(targowej oferty towarowej), a tak˝e prawo do odp∏atnego
umieszczenia og∏oszenia reklamowego w katalogu, wed∏ug
zasad i w terminach okreÊlonych w stosownych formularzach.
Wystawca ma prawo do umieszczania w katalogu nazw
firm przez siebie reprezentowanych, które sà wykazywane
w spisie firm reprezentowanych.
Materia∏y nades∏ane po zamkni´ciu katalogu i skierowaniu
go do druku, b´dà w miar´ mo˝liwoÊci zamieszczone
w suplemencie do katalogu.

4.2.8. Z okazji targów MTP wydajà Poznaƒski Magazyn
Targowy, w którym firmy uczestniczàce w targach majà prawo
odp∏atnie zamieszczaç og∏oszenia reklamowe.
Zamówienia przyjmuje i szczegó∏owych informacji o cenach
i terminach sk∏adania zamówieƒ udziela Redakcja Poznaƒskiego
Magazynu Targowego w Warszawie.
4.3. BUDOWA I WYPOSA˚ENIE STOISKA
4.3.1. Okresy monta˝u i demonta˝u stoisk okreÊlajà
„Postanowienia Szczegó∏owe“.
MTP mogà udost´pniç poza tymi okresami powierzchni´ w
pawilonach i na terenach otwartych na podstawie odr´bnej
umowy najmu.
4.3.2. MTP Êwiadczà us∏ugi budowy i wyposa˝enia stoisk.
Wystawcy zamawiajàcy te us∏ugi przesy∏ajà do MTP stosowny
formularz, który stanowi podstaw´ do zawarcia umowy
o budow´ stoiska wystawienniczego.
Warunkiem rozpocz´cia przez MTP budowy stoiska jest
dokonanie przez wystawc´ op∏aty z tytu∏u najmu powierzchni
wystawienniczej oraz wp∏acenie zaliczki, o której mowa
w umowie o budow´ stoiska wystawienniczego.
Nie dotyczy to sytuacji, kiedy do uczestników danych targów
skierowana jest oferta gotowych stoisk lub pakietów
uczestnictwa zawierajàcych stoisko. Zamawiajàcych takà ofert´,
sformu∏owanà w formularzu zg∏oszeniowym, obowiàzujà warunki
p∏atnoÊci jak dla najmu powierzchni , okreÊlone w ”Warunkach
uczestnictwa w targach ”

4.2.2. Nie przes∏anie do MTP danych dotyczàcych obowiàzkowego wpisu do katalogu nie zwalnia wystawcy od zap∏aty
za ten wpis, który zostanie dokonany przez MTP na podstawie
danych z formularzy zg∏oszeniowych.
P∏atnikiem (adresatem faktury) za wpis do katalogu b´dzie
wówczas p∏atnik (adresat faktury) za najem powierzchni
wystawienniczej.
Nie b´dzie wymagana odr´bna zap∏ata za wpis do katalogu
w przypadkach, kiedy wpis ten b´dzie elementem sk∏adowym
oferty pakietów uczestnictwa, skierowanej do wystawców
danych targów.

4.3.3. Budow´ i wyposa˝enie stoiska wystawca mo˝e wykonaç
samodzielnie lub zleciç przedsi´biorcy budujàcemu stoiska,
z którym MTP zawar∏y umow´ o wspó∏pracy.
Budow´ stoiska nale˝y zakoƒczyç co najmniej
12 godzin przed otwarciem targów.

4.2.3. MTP nie ponoszà odpowiedzialnoÊci za szkody, które
mogà wynikaç z b∏´dów i pomini´ç powsta∏ych w katalogu.
4.2.4. Ka˝dy uczestnik targów, którego wpis zamieszczony jest
w spisie wystawców, otrzymuje jeden egzemplarz katalogu.

4.3.4. Je˝eli wystawca wykonuje stoisko samodzielnie,
uiszcza op∏at´ za korzystanie z infrastruktury MTP
na zasadach obowiàzujàcych przedsi´biorców budujàcych
stoiska, z którymi MTP zawar∏y umowy o wspó∏pracy.
WysokoÊç op∏aty uzale˝niona jest od wielkoÊci zabudowywanej
powierzchni.
Z tytu∏u uiszczenia op∏aty b´dzie wystawiona faktura.
Wystawca budujàcy stoisko powinien dokonaç
stosownej op∏aty przed przedstawieniem do uzgodnienia
projektu zabudowy stoiska, o którym mowa poni˝ej.

4.2.5. Wystawca ma prawo do reklamowania swoich produktów lub
us∏ug na w∏asnym stoisku, a tak˝e poza nim, z zastrze˝eniem,
o którym mowa w punkcie 4.2.6 ze szczególnym uwzgl´dnieniem
„Przepisów technicznych i przeciwpo˝arowych obowiàzujàcych na
terenach MTP sp. z o.o.” (patrz punkty 2.13, 5.1 - 5.8 i 12.2-12.4
Przepisów) oraz pod warunkiem, ˝e nie zak∏óca toku pracy
i prezentacji innych uczestników targów (patrz punkty 9.3. i 11.8.
Regulaminu).
4.2.6. Reklama poza stoiskiem jest odp∏atna i wymaga zgody
MTP. Brak zgody spowoduje usuni´cie reklam na koszt i ryzyko
wystawcy.
Zamówienie us∏ug reklamowych w MTP (np. zlecenie
wykonania i ustawienia konstrukcji reklamowych, roznoszenie
ulotek, materia∏ów informacyjnych itd.) nale˝y przes∏aç
na stosownym formularzu.

4.3.5. Wystawca jako wykonawca stoiska jest zobowiàzany
przedstawiç MTP do uzgodnienia projekt zabudowy
wynaj´tej powierzchni (w 2 egzemplarzach, w 2 rzutach
z okreÊleniem wysokoÊci), nie póêniej ni˝ 10 dni przed
rozpocz´ciem budowy stoiska. Elementy obudowy stoisk
powinny posiadaç atesty trudnozapalnoÊci.
4

4.3.6. Warunki rozpocz´cia budowy stoiska:
- dokonanie op∏aty z tytu∏u najmu powierzchni wystawienniczej,
- przed∏o˝enie nazwy i adresu wykonawcy stoiska (wype∏nienie
otrzymanej od MTP karty informacyjnej i umieszczenie jej
po rozpocz´ciu prac monta˝owych w widocznym miejscu
na budowanym stoisku)
- uiszczenie op∏aty z tytu∏u budowy stoiska, w przypadkach
okreÊlonych w punkcie 4.3.4.
- zatwierdzenie przez MTP projektu zabudowy wynaj´tej powierzchni.

5. ZASADY WST¢PU i WJAZDU NA TERENY TARGOWE
5.1. Zasady wst´pu dla uczestników targów
Do wejÊcia na tereny targowe w okresie trwania targów oraz
okresie monta˝u i demonta˝u stoisk, upowa˝niajà wystawców
oraz obs∏ug´ stoisk karty wst´pu wydane przez MTP.
5.1.1. Wystawca otrzymuje karty wst´pu (karty wystawcy)
wed∏ug nast´pujàcych zasad:
- 2 karty - stoisko do 10 m 2
- 4 karty - stoisko do 20 m 2
- 6 kart - stoisko do 50 m 2
- 8 kart - stoisko do 75 m 2
- 10 kart - stoisko do 100 m 2
- 12 kart - stoisko do 200 m 2
oraz po jednej karcie na ka˝de 50 m2 powy˝ej 200 m 2.
Karty wystawcy wysy∏ane sà przez MTP wraz z „Potwierdzeniem zg∏oszenia uczestnictwa ”.
Wystawcy, którym nie wys∏ano kart wystawcy, mogà je
odebraç w MTP po okazaniu ”Potwierdzenia zg∏oszenia
uczestnictwa”.
Karty wystawcy sà imienne i nie mogà byç odst´powane
osobom trzecim.

4.3.7. Przy∏àcza do stoisk: elektryczne, wodociàgowokanalizacyjne, spr´˝onego powietrza, sieci komputerowej,
a tak˝e us∏ugi zwiàzane z podwieszaniem elementów do
sta∏ej konstrukcji stropów w pawilonach, wykonywane sà
wy∏àcznie przez MTP.
Wystawcy, dla których wykonawcà stoisk nie sà MTP,
przesy∏ajà zamówienia na wymienione powy˝ej us∏ugi do MTP
na odr´bnych formularzach.
4.3.8. MTP Êwiadczà us∏ugi najmu mebli i innych rekwizytów.
Wystawcy przesy∏ajà zamówienia na stosownym formularzu.
4.3.9. Pawilony, których powierzchnia jest wynajmowana
i w ca∏oÊci aran˝owana przez wystawc´ lub organizatora
ekspozycji, sà przekazywane przez MTP w okresie monta˝u,
a nast´pnie przejmowane przez MTP w okresie demonta˝u.
Komisja, w sk∏ad której wchodzà przedstawiciele MTP
i wystawcy lub organizatora ekspozycji, potwierdza te czynnoÊci
protoko∏em zdawczo - odbiorczym.

5.1.2. W przypadku zapotrzebowania na wi´kszà iloÊç kart
wst´pu ni˝ okreÊlona w powy˝szych zasadach przydzia∏u,
wystawca mo˝e je dodatkowo nabyç odp∏atnie.
Pisemne zamówienie kart wst´pu nale˝y przes∏aç do MTP na
stosownym formularzu.
MTP sprzedajà karty wst´pu w miar´ mo˝liwoÊci w dowolnej
iloÊci albo w ramach limitów ustalonych na dane targi.
Zamówione karty wst´pu mo˝na odebraç w MTP po okazaniu
pisemnego upowa˝nienia do odbioru kart w imieniu wystawcy.

4.4. POZOSTA¸E US¸UGI TARGOWE
4.4.1. MTP Êwiadczà nast´pujàce us∏ugi:

5.2. Zasady wst´pu dla ekip budujàcych stoiska
- wynajem sal i organizacja konferencji w obiektach MTP
(konferencje prasowe, konferencje naukowe, seminaria)
- wynajem personelu pomocniczego (zatrudnienie i oddelegowanie na stoisko wystawcy: t∏umacza, hostessy, pracownika
do ochrony stoiska)
- sprzàtanie stoiska w okresie trwania targów (patrz punkt
9.4. Regulaminu)
- us∏ugi transportowe i prze∏adunkowe (m.in. wynajem wózka
wid∏owego z operatorem; patrz punkt 6.4 Regulaminu).

5.2.1. Wystawcy wykonujàcy stoisko samodzielnie, otrzymujà
karty wst´pu na okres monta˝u i demonta˝u dla swoich ekip
monta˝owych.
5.2.2. Przedsi´biorcy budujàcy stoiska, z którymi MTP zawar∏y
stosowne umowy o wspó∏pracy, otrzymujà dla swoich ekip
monta˝owych karty wst´pu na okres monta˝u i demonta˝u
danych targów, w iloÊci i na zasadach okreÊlonych w tych
umowach.

4.4.2. Wystawcy prezentujàcy na targach organizowanych przez
MTP nowe produkty, rozwiàzania i znaki towarowe, majà prawo
pierwszeƒstwa do uzyskania w Urz´dzie Patentowym
Rzeczypospolitej Polskiej patentu na wynalazek, prawa
ochronnego na wzór u˝ytkowy, prawa z rejestracji wzoru
przemys∏owego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego,
wed∏ug daty wystawienia towaru.

5.2.3. Karty wst´pu na okres monta˝u i demonta˝u
sà imienne i nie mogà byç odst´powane osobom trzecim
oraz nie upowa˝niajà do wjazdu na tereny MTP.
5.2.4. Karty wst´pu na okres monta˝u i demonta˝u wystawiane
sà przez MTP na podstawie imiennej listy osób sporzàdzonej
przez wystawc´ lub przedsi´biorc´ budujàcego stoiska, z którym
MTP zawar∏y stosownà umow´.

Pe∏nà obs∏ug´ w zakresie uzyskiwania zaÊwiadczenia
o pierwszeƒstwie, potwierdzajàcego fakt wystawienia
produktu, rozwiàzania lub znaku towarowego na targach,
prowadzi punkt konsultacyjno-us∏ugowy Wielkopolskiego Klubu
Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu, uruchamiany w czasie
targów na terenach MTP.

5.2.5. Karty wst´pu na okres monta˝u i demonta˝u wydawane
sà przez MTP po okazaniu pisemnego upowa˝nienia do odbioru
tych kart w imieniu wystawcy lub przedsi´biorcy budujàcego
stoiska, o którym mowa powy˝ej.
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5.3. Zasady wst´pu dla profesjonalistów

6. C¸O i SPEDYCJA

5.3.1. MTP wyznaczajà w czasie targów dni dla profesjonalistów, w których ogranicza si´ wst´p szerokiej publicznoÊci,
u∏atwiajàc w ten sposób dost´p do wystawców osób zawodowo
zwiàzanych z zakresem tematycznym targów.
Dni i zasady wst´pu dla profesjonalistów okreÊlane sà
w „Postanowieniach szczegó∏owych”, dotyczàcych danych targów.

6.1. Przywóz (i wywóz) towarów przez uczestników targów
z paƒstw nienale˝àcych do Unii Europejskiej oznacza
wprowadzenie (i wyprowadzenie) towarów na obszar celny
Wspólnoty Europejskiej i powoduje powstanie obowiàzków
przewidzianych w przepisach prawa celnego, chyba ˝e umowy
mi´dzynarodowe stanowià inaczej.

5.3.2. Wystawcy zainteresowani wys∏aniem zaproszeƒ swoim
kontrahentom mogà je odp∏atnie nabyç w MTP, przesy∏ajàc
zamówienie na stosownym formularzu.
Nie b´dzie wymagana odr´bna zap∏ata za zaproszenia w
przypadkach, kiedy b´dà one elementem sk∏adowym oferty
pakietów uczestnictwa, skierowanej do wystawców danych
targów.

Uczestnik targów z paƒstwa nienale˝àcego do Wspólnoty
Europejskiej powinien zapoznaç si´ z obowiàzujàcymi przepisami
prawa wspólnotowego (Wspólnotowy Kodeks Celny, Wspólna
Taryfa Celna, rozporzàdzenia) i przepisami prawa wewn´trznego Rzeczypospolitej Polskiej (ustawa „Prawo celne” i przepisy
wykonawcze).
6.2. Transport i spedycja eksponatów oraz innych towarów
odbywa si´ na koszt i ryzyko uczestnika targów.

5.3.3. Zaproszenia uprawniajà do jednorazowego wst´pu
na targi. Osoba zaproszona na targi powinna z∏o˝yç w kasie
biletowej MTP odcinek ankietowy.

6.3. Us∏ugi spedycyjne na terenach targowych Êwiadczone sà
wy∏àcznie przez MTP oraz spedytorów targowych, z którymi MTP
podpisa∏y stosowne umowy.

5.3.4. Wystawca, który zamówi∏ zaproszenia, op∏aca nale˝noÊç
jedynie za wykorzystane zaproszenia, obliczonà przez MTP na
podstawie zebranych odcinków ankietowych.

6.4. MTP Êwiadczà us∏ugi transportowe i prze∏adunkowe
(wynajem wózka wid∏owego z operatorem).
Zamówienie nale˝y z∏o˝yç na stosownym formularzu.

5.3.5. Zaproszenia drukowane przez wystawców nie uprawniajà
do wejÊcia na tereny targowe, chyba ˝e MTP wyra˝à na to zgod´.

6.5. Spedytorzy targowi, o których mowa w punkcie 6.3, majà
status oficjalnych spedytorów MTP i Êwiadczà us∏ugi spedycyjne
(transportowe, prze∏adunkowe, sk∏adowanie opakowaƒ i inne)
oraz us∏ugi celne (odprawy celne, zg∏oszenia statystyczne).
W zakresie Êwiadczenia i rozliczania us∏ug spedycyjnych
i celnych obowiàzujà:
- „Regulamin Êwiadczenia us∏ug spedycyjnych przez
oficjalnych spedytorów MTP sp. z o.o.”
- „Jednolita taryfa targowych op∏at spedycyjnych”.

5.4. Zasady wjazdu i parkowania
5.4.1. Zasady wjazdu oraz zasady parkowania na terenach MTP
okreÊlajà „Postanowienia szczegó∏owe“, ustalane odr´bnie
dla poszczególnych targów.
5.4.2. MTP zastrzegajà sobie prawo wprowadzenia ograniczeƒ
wjazdu na tereny targowe w wybranych dniach monta˝u,
poprzez wprowadzenie kaucyjnych kart wjazdu.
Kaucyjne karty wjazdu wydawane sà przy bramie wjazdowej MTP.
W przypadku przekroczenia ustalonego czasu pobytu na
terenach targowych wp∏acona kaucja nie podlega zwrotowi.
Z tego tytu∏u zostanie wystawiona faktura przez MTP.

Zlecenie us∏ug spedycyjnych i celnych uczestnik targów przesy∏a
wybranemu przez siebie spedytorowi targowemu, wymienionemu w informatorze dla wystawców.
6.6. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek uczestnika
targów, MTP wyra˝ajà zgod´ na u˝ywanie przez niego
na terenach targowych w∏asnego sprz´tu prze∏adunkowego
(wózki wid∏owe, uk∏adarki, dêwigi), je˝eli sprz´t ten spe∏nia
normy ochrony Êrodowiska oraz jest oznakowany w sposób
(znak firmowy) pozwalajàcy na identyfikacj´ uczestnika targów.

5.4.3. W czasie targów obowiàzujà karty wjazdu uprawniajàce do
wjazdu na tereny targowe. Wystawca mo˝e odp∏atnie nabyç w MTP:
a/ sta∏e karty wjazdu upowa˝niajàce do wjazdu w czasie
monta˝u, targów i demonta˝u; pisemne zamówienie nale˝y
przes∏aç do MTP na stosownym formularzu;
b/ jednodniowe karty wjazdu umo˝liwiajàce wjazd w wybranym dniu targów; karty te mo˝na nabyç przy bramie
wjazdowej MTP.

7. UBEZPIECZENIE
7.1. MTP nie ponoszà odpowiedzialnoÊci za szkody lub ubytki
w mieniu uczestników targów, spowodowane przez osoby
trzecie albo wy∏àcznie z winy poszkodowanego.

5.4.4. Karty wjazdu na tereny targowe w okresie monta˝u
i demonta˝u dla ekip budujàcych stoiska, wystawcy
lub przedsi´biorstwa budujàce stoiska otrzymujà od MTP.
5.4.5. MTP zapewniajà mo˝liwoÊç parkowania na w∏asnym
strze˝onym parkingu, zlokalizowanym przy ul. Matejki,
w odleg∏oÊci ok. 300 m. od terenów targowych.
Wystawca mo˝e odp∏atnie nabyç sta∏e karty parkingowe,
uprawniajàce do parkowania przez okres trwania targów.
Pisemne zamówienie nale˝y przes∏aç do MTP na stosownym
formularzu.

7.2. MTP nie ponoszà odpowiedzialnoÊci za szkody w mieniu
uczestników targów, spowodowane si∏à wy˝szà np. po˝arem,
eksplozjà, uderzeniem pioruna, wichurà, zalaniem wodà,
niezale˝nà od MTP przerwà w dostawie pràdu lub gazu.
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7.3. Na wy∏àczenie odpowiedzialnoÊci MTP z powy˝szych
przyczyn nie majà wp∏ywu podejmowane przez MTP
szczególne Êrodki zabezpieczenia terenów targowych.

9.3. Maksymalne nat´˝enie ha∏asu na stoisku spowodowane
prezentacjà urzàdzeƒ, Êrodkami reklamowymi, odtwarzaniem
i wykonywaniem utworów muzycznych itd. nie mo˝e przekroczyç 70 dB.
Zabronione jest kierowanie kolumn g∏oÊnikowych w stron´
ciàgów komunikacyjnych i sàsiednich stoisk.

7.4. O wystàpieniu szkody uczestnik targów zobowiàzany jest
pisemnie powiadomiç MTP oraz targowy komisariat policji
niezw∏ocznie po jej stwierdzeniu.

9.4. Sprzàtanie stoisk powinno odbywaç si´ przed otwarciem
lub po zamkni´ciu targów dla zwiedzajàcych.
Us∏ugi sprzàtania stoisk w okresie targów wystawcy mogà
zleciç MTP na stosownym formularzu.

7.5. Uczestnicy targów powinni we w∏asnym zakresie
ubezpieczyç si´ z tytu∏u odpowiedzialnoÊci cywilnej oraz
ubezpieczyç swoje mienie znajdujàce si´ na terenach
targowych (eksponaty, sprz´t i urzàdzenia na stoisku, elementy
budowy i wyposa˝enia stoisk, mienie prywatne, pojazdy
s∏u˝bowe itp.), zarówno na okres trwania targów, jak i na
okres monta˝u i demonta˝u stoisk.

9.5. Uczestnik targów jest zobowiàzany:
a/ przed rozpocz´ciem targów - do usuni´cia ze stoiska
i okolicznego terenu pustych opakowaƒ lub odpadów
pozosta∏ych po monta˝u i wyposa˝eniu stoiska
b/ po zakoƒczeniu targów - do usuni´cia eksponatów,
zdemontowania stoiska oraz przywrócenia zajmowanej
powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu,
najpóêniej do ostatniego dnia demonta˝u stoiska;

8. ZABEZPIECZENIE TERENU
8.1. Tereny targowe zabezpieczane sà przez s∏u˝by ochrony
i zabezpieczenia MTP.
8.2. Wystawca jest zobowiàzany, zarówno w okresie
targów, jak i w okresach monta˝u i demonta˝u stoiska, do
zabezpieczenia na w∏asny koszt i ryzyko eksponatów,
sprz´tu i urzàdzeƒ przed ewentualnymi szkodami lub
ubytkami.
Personel do ochrony stoiska mo˝na zamówiç w MTP
na stosownym formularzu.

Odpady, opakowania i Êmieci nale˝y wrzuciç
do specjalnych pojemników, zlokalizowanych przed wejÊciami
do pawilonów.
W przypadku niewykonania powy˝szych prac porzàdkowych, MTP zlecà ich wykonanie na koszt i ryzyko uczestnika
targów.
10. DEMONTA˚ STOISKA

8.3. W okresie trwania targów pawilony sà otwierane, zamykane
i plombowane komisyjnie. Wystawca ma prawo delegowaç
swojego przedstawiciela do sk∏adu komisji otwierajàcej
i zamykajàcej pawilony.

10.1. Wywóz eksponatów oraz demonta˝ stoiska przed
zakoƒczeniem targów sà zabronione.
CzynnoÊci te mo˝na rozpoczàç dopiero po zamkni´ciu
targów dla zwiedzajàcych.

8.4. Wystawca jest zobowiàzany udost´pniç komisji wszystkie
pomieszczenia w celu sprawdzenia zabezpieczenia przeciwpo˝arowego.

10.2. Wywóz materia∏ów do budowy i wyposa˝enia stoisk przez
wystawców oraz przedsi´biorców budujàcych stoiska wymaga
„Dowodu wywozu” wystawionego przez MTP. Przy wyjeêdzie
z terenów targowych, nale˝y jeden egzemplarz „Dowodu
wywozu” pozostawiç pracownikowi s∏u˝b ochrony i zabezpieczenia MTP.

9. ORGANIZACJA PRACY NA STOISKU
9.1. W godzinach otwarcia targów stoiska powinny byç dost´pne
dla zwiedzajàcych.
Okresowe zamkni´cie stoiska wymaga uprzedniej zgody
MTP. W tym okresie wystawca powinien zabezpieczyç swoje
mienie we w∏asnym zakresie i na w∏asny koszt (patrz punkt 8.2.
Regulaminu).

10.3. Pozostawione bez zawiadomienia MTP elementy obudowy
i wyposa˝enia stoiska, nie usuni´te przez uczestnika targów
w okresie demonta˝u, uwa˝a si´ za mienie porzucone.
10.4. Udokumentowane zniszczenie lub uszkodzenie majàtku
MTP dokonane przez wystawc´ lub przedsi´biorc´ budujàcego
stoisko, powoduje koniecznoÊç przywrócenia zniszczonych
(uszkodzonych) elementów do stanu pierwotnego na koszt
uczestnika targów. Oceny zniszczeƒ lub ubytków majàtku MTP
dokonuje komisja powo∏ana przez MTP w obecnoÊci
przedstawiciela wystawcy lub przedsi´biorcy budujàcego stoisko.

W uzasadnionych przypadkach ( np. ze wzgl´du ochrony
wzoru u˝ytkowego przed konkurencjà) i za zgodà MTP wystawca
mo˝e ograniczyç dost´p szerokiej publicznoÊci do cz´Êci
swojego stoiska i umo˝liwiç wst´p tylko osobom posiadajàcym
stosowne zaproszenia. Powinien jednak zapewniç obs∏ug´
stoiska w zakresie udzielania zwiedzajàcym odpowiednich
informacji.

11. PRZEPISY PORZÑDKOWE
9.2. Niedozwolone jest umieszczanie cen na wystawionych
eksponatach oraz sprzeda˝ detaliczna na stoisku wystawienniczym w czasie targów, chyba ˝e „Postanowienia szczegó∏owe”
stanowià inaczej.

11.1. Terminy i godziny otwarcia targów, a tak˝e okresy
monta˝u i demonta˝u stoiska oraz godziny otwarcia
pawilonów i terenów targowych okreÊlajà „Postanowienia
szczegó∏owe”.
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11.2. Uczestnik targów jest zobowiàzany do przestrzegania
wydawanych przez MTP poleceƒ porzàdkowych.

W takich przypadkach wystawcy nie przys∏uguje prawo do
odszkodowania lub zmniejszenia op∏at za najem powierzchni
wystawienniczej.

11.3. W czasie trwania targów zabronione jest przebywanie osób
i pozostawianie pojazdów na terenach targowych d∏u˝ej
ni˝ 2 godziny po czasie przeznaczonym do zwiedzania.

13.2. Uczestnik targów powinien respektowaç obowiàzujàce
przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej (przepisy
Wspólnoty Europejskiej) i przepisy prawa wewn´trznego
Rzeczypospolitej Polskiej.

11.4. Na terenach MTP obowiàzujà przepisy o ruchu
drogowym. W zakresie ruchu pojazdów obowiàzuje
ograniczenie pr´dkoÊci do 20 km / godz.

13.3. Wszelkie spory mogàce wyniknàç z tytu∏u uczestnictwa
w targach organizowanych przez MTP i realizacji przez MTP us∏ug
zleconych przez uczestników targów, b´dà rozstrzygane przez
w∏aÊciwy rzeczowo sàd powszechny w Poznaniu.

11.5. Fotografowanie, filmowanie i wykonywanie rysunków
pojedynczych stoisk i eksponatów wymaga uprzedniej zgody
zainteresowanego uczestnika targów. Je˝eli powy˝sze czynnoÊci
mogà spowodowaç zak∏ócenie w organizacji i przebiegu targów, na
ich dokonanie wymagana jest zgoda MTP.

13.4. Dla rozstrzygania ewentualnych sporów przyjmuje si´ jako
obowiàzujàcy tekst regulaminu w j´zyku polskim.
Prawem obowiàzujàcym przy interpretacji postanowieƒ regulaminu
jest prawo polskie.

11.6. Zabronione jest wnoszenie na tereny MTP broni, amunicji
i materia∏ów wybuchowych oraz przedmiotów, których u˝ywanie
mo˝e zagra˝aç bezpieczeƒstwu osób przebywajàcych na terenach
targowych.

Postanowienia regulaminu obowiàzujà uczestników targów
organizowanych po dniu 1 stycznia 2007 r.

11.7. Zabronione jest wprowadzanie (wnoszenie) na tereny MTP
zwierzàt chyba, ˝e przepisy szczegó∏owe targów i wystaw stanowià
inaczej.
11.8. W przypadku publicznego wykonania albo odtwarzania
utworów muzycznych i s∏owno-muzycznych, uczestnik targów jest
zobowiàzany do uzyskania we w∏asnym zakresie zgody organizacji
powo∏anych do zbiorowego zarzàdzania prawami twórców i do
zap∏aty na ich rzecz wynagrodzenia (tantiem).
Uczestnik targów powinien respektowaç obowiàzujàce
w zakresie ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych przepisy
prawa wspólnotowego Unii Europejskiej i przepisy prawa
wewn´trznego Rzeczypospolitej Polskiej.
12. REKLAMACJE
12.1. Wszelkie reklamacje uczestników targów wobec MTP
powinny byç zg∏aszane w formie pisemnej.
12.2. Reklamacje wystawców dotyczàce budowy stoisk przez MTP,
ich lokalizacji (miejsca prezentacji) i rozmiarów faktycznie
zajmowanej powierzchni b´dà rozpatrywane przez MTP pod
warunkiem ich zg∏oszenia najpóêniej do ostatniego dnia trwania
targów w∏àcznie (przed demonta˝em stoiska).
12.3. Pozosta∏e reklamacje wystawców mogà byç zg∏aszane nie
póêniej ni˝ w terminie 1 miesiàca od dnia zakoƒczenia targów.
12.4. Po up∏ywie okreÊlonych powy˝ej terminów reklamacje nie
b´dà uwzgl´dnione.
13. POSTANOWIENIA KO¡COWE
13.1. MTP zastrzegajà sobie, w przypadkach zaistnienia
okolicznoÊci od nich niezale˝nych, prawo do odwo∏ania,
cz´Êciowego zamkni´cia, skrócenia albo prze∏o˝enia terminu
targów.
8

