Regulamin Targów
KATOWICE 2019
ustalony przez Polskę Technikę Górniczą S.A. (PTG S.A.) z siedzibą w Katowicach przy al. Korfantego 51/46 KRS: 0000008533
kapitał zakładowy: 600.000,00 zł wpłacony w całości, zwanego Organizatorem Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu
Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2019 i Targów EkoSpalanie & EkoTechnologie KATOWICE 2019.
Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów zawieranych z Wystawcami, a dotyczących Międzynarodowych Targów
Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2019 i Targów EkoSpalanie & EkoTechnologie KATOWICE
2019 oraz do wszelkich Przedsiębiorców i usług przez nich świadczonych na Terenie Targów KATOWICE 2019,
w tym również zasady wjazdu i wyjazdu z terenu targów.
§ 1.
Definicje

Wystawca - Przedsiębiorca zawierający z PTG S.A. umowę, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu
Firmy współpracujące - Firmy działające na terenie targów, z którymi Organizator podpisał umowę. Należą do nich: PPHU
PROBUDEX Sp. z o.o., INEXPO Poznańska Agencja Targowa Piotr Wojewodzic, Jan Lisiak Sp.J.,
MGM SC, PKiMSA
Carboautomatyka S.A., Centrum Usługowo-Doradcze Katarzyna Wawer, Zakład Projektowo-Wykonawczy i Handlowy
"ELEKTRO
F.K." Franciszek Kuźnik, PHU Netlog Polska Sp. z o.o., BATTRONIK Barbara Wybraniec, 2M PROMOTION Marek Mróz, Firma
Ochrony, Szkolenia, Asekuracji FOSA Sp. z o.o., Ruger Expo Sp z o.o.
Firmy zewnętrzne - Firmy działające na terenie targów, z którymi Organizator nie podpisał umowy
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje
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Kaucja postojowa – suma pieniężna w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście zł) brutto, pobierana przy wjeździe na treny targowe,
która służy na zabezpieczenie roszczeń przysługujących Organizatorowi za postój pojazdu i/lub zespołu pojazdów, naczep, platform
itp. na terenach targowych dłużej niż wyznaczone przez Organizatora 120 minut. Kaucję pobiera pracownik firmy ochroniarsk
FOSA, z którą Organizator zawarł umowę na świadczenie usług ochrony terenów targowych. Na podstawie wp
otrzymuje dokument KP przy wjeździe i kartę wjazdową na teren targów z wypełnioną godziną i minutami wjazdu, którą podpisuje.
Przy wyjeździe zwraca kartę pracownikowi firmy ochroniarskiej FOSA, który
wpisuje godzinę i minuty wyjaz
zobowiązany jest do podpisania karty pod zapisem z godziną wyjazdu. Jeżeli czas od wjazdu do wyjazdu z terenów
nie przekroczył 120 minut, pracownik FOSY wystawi dokument KW i zwróci kierowcy kwotę 200 zł brutto.
przypadkach kaucja przepada na rzecz Organizatora. Dodatkowo rozpoczęcie każdej kolejnej godziny powoduje naliczanie 200 zł
brutto. Należność tę kierowca zobowiązany jest uregulować przy wyjeździe z terenów targowych, na podstawie wys
dodatkowego dokumentu KP.
Kaucja zwrotna – suma pieniężna w wysokości 500 zł (słownie: pięćset zł) brutto, pobierana przez Organizatora na zabezpieczenie
roszczeń przysługujących Organizatorowi z tytułu poniesionych szkód. Kaucja w szczególności stanowi zabezpieczenie na: pokrycie
wyrządzonych szkód, usunięcie pozostawionych na terenie targowym śmieci (w tym m.in. pozostałości po: montażu i/lub demontażu
stoiska, po dostarczeniu i/lub montażu i/lub demontażu eksponatu), trwałych zabrudzeń i/lub uszkodzeń (w tym m.in.
obiektów trwałych i/lub tymczasowych). Kaucje zwrotną pobiera się od każdego Wystawcy, który zawarł umowę na MTG, PE
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za uszkodzenia i/lub pozostawienie na terenach targowych pozostałości jw. za Współwystawców, zgłoszonych do Organizatora.
Kaucję należy wpłacić na konto Organizatora:
1.
Wystawcy posiadający polski NIP - na konto złotówkowe
Bank Millenium 57 1160 2202 0000 0003 5759 6874 z dopiskiem KAUCJA
w wysokości 500 zł
2.
Wystawcy posiadający NIP innego kraju niż Polska - na konto w EURO
Bank Millenium 83 1160 2202 0000 0003 6264 2447 z dopiskiem KAUCJA
w wysokości 180 EURO
Kaucja jest zwrotna na konto, z którego została dokonana, po zakończeniu demontażu stoisk i oszacowaniu ewentualnych strat i/lub
zniszczeń. Kaucja zostanie zwrócona na konto Wystawcy w całości w przypadku braku zastrzeżeń do pozostawienia terenu targowego
i po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego z Organizatorem bez uwag i/lub zastrzeżeń Organizatora. W przypadku uwag i/lub
zastrzeżeń Wystawca jest zobowiązany do niezwłocznej naprawy szkody. W przypadku braku usunięcia szkód i/lub zanieczyszczeń,
w tym śmieci i odpadów, kaucja pozostaje u Organizatora celem pokrycia szkód. W przypadku szkód przekraczających kwotę kaucji,
Organizator może domagać się pozostałej kwoty na zaspokojenie roszczeń.
W przypadku próby i/lub pozostawienia śmieci i/lub odpadów z zabudowy i/lub ekspozycji w kontenerach na terenie targów może zostać
naliczona kara w wysokości 2 000,00 zł dla Wystawców posiadających polski NIP lub 500 EURO dla Wystawców posiadających NIP
innego kraju niż Polska.

Karta wjazdowa – umożliwia wjazd pojazdu firmy obcej na tereny targowe, po opłaceniu kaucji postojowej przez kierowcę w punkcie
akredytacji
Firmy spedycyjne i zabudowujące, nieposiadającą umowy o współpracę z PTG S.A – wymóg kontaktu z organizatorem
targi@ptg.info.pl
Punkt akredytacji – biuro znajdujące się przy pl. Sławika i Antalla 1
Opaska – forma oznaczenia osób pracujących na terenach targowych: w terminach montażu – białe opaski, demontażu – czarne
opaski. Opaski pobiera lider zespołu w punkcie akredytacji.
§2
Zastosowanie
Niniejszy Regulamin w szczególności określa zasady uczestnictwa Wystawcy w Targach KATOWICE 2019 oraz świadczenia wszelkich
usług przez Przedsiębiorców na terenach targowych, dotyczących w szczególności: logistyki, transportu, załadunku, rozładunku, zasad
akredytacji, zasad postoju, wnoszenia opłat oraz zabezpieczeń.
§3
Udział w Targach

1. Warunkiem udziału w Targach przez Wystawcę jest wypełnienie, podpisanie i przesłanie do Organizatora „Umowy Zgłoszenia
Udziału” w wersji papierowej. Dopuszczalne jest również przesłanie skanu podpisanej umowy.
2. Umowa powinna być podpisana zgodnie z reprezentacją firmy w KRS lub innym obowiązującym dokumencie.
3. Podpisanie Umowy i jej przesłanie do Organizatora jest równoznaczne z podjęciem przez Wystawcę zobowiązania do zapłacenia
wszelkich kwot ujętych w Umowie. Umowa nie może być wypowiedziana, jak i rozwiązana jednostronnie przez Wystawcę. Wystawca
uznaje, że nie jest on uprawniony do żądania zwrotu żadnych wpłaconych kwot, a ponadto jest zobowiązany do zapłacenia
pozostałych kwot wynikających z umowy. Rezygnacja z wystawienia się na targach powoduje dodatkową opłatę w wysokości 50%
kosztów stoiska, która ma zaspokoić stratę wizerunkową Organizatora.
4. Organizator ma prawo po przekroczeniu wskazanej daty 12.07.2019 r. - terminu odesłania wypełnionych formularzy technicznych,
naliczyć opłatę dodatkową za zamówienia techniczne dokonane po tej dacie. Ma również prawo po otrzymaniu po dacie 12.07.2019 r.
odmówić Wystawcy przyjęcia zamówienia z formularza technicznego.
5. Domówienie pozycji z formularzy technicznych po dacie 12.09.2019 r. również skutkuje naliczeniem dodatkowych 50% kosztów
zamówienia.
6. Organizator na podstawie zawartych Umów poniósł koszty i zobowiązania związane z organizacją Targów i ma prawo domagać się
zapłaty wszelkich kwot wynikających z podpisania Umowy Zgłoszenia Udziału na Targi.
7. Formularze techniczne nr 1, 1A, 2 i 3 oraz niniejszy regulamin stanowią integralną część umowy.
8. Przejęcie najętej powierzchni przez Wystawcę nastąpi w dniach: od 29.08.2019 r. tereny zewnętrzne, od 06.09.2019 r. teren MCK
i od 07.09.2019 r. teren SPODKA. Zwrot powierzchni nastąpi do 18.09.2019 r. tereny zewnętrzne, do 15.09.2019 r. tereny wewnętrzne.
Przejęcie terenu pod stoisko - termin: dzień i godzinę należy uprzednio ustalić z Organizatorem. Przekazanie i odbiór powierzchni
nastąpi w formie protokołu zdawczo - odbiorczego.
9. Wystawcy zobowiązani są do zapoznania się z wszelkimi regulaminami, w tym Regulaminem MCK i SPODKA, budynków
na Terenach Targowych KATOWICE 2019, przepisami przeciwpożarowymi w nich obowiązującymi i ich przestrzegania.
10. Wystawca ma prawo eksponować i reklamować swoje towary wyłącznie na wykupionym stoisku pod warunkiem, że eksponaty
nie zasłonią sąsiednich ekspozycji, ani nie zakłócą normalnego toku pracy innych Wystawców. Zakazuje się używania urządzeń
nagłaśniających, dodatkowego oświetlenia, które mogą zakłócić normalny tok pracy innych Wystawców.
11. Wystawca nie może organizować żadnych akcji promocyjnych poza obrębem swojego stoiska bez zgody Organizatora.
Umieszczanie reklam poza obrębem swojego stoiska wymaga poinformowania o tym fakcie Organizatora oraz wniesienia dodatkowej
opłaty.
12. Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku w godzinach otwarcia wystawy i posługiwania się przy wejściu i wyjściu
z ekspozycji targowej identyfikatorami wydanymi przez Organizatora.
13. Na każde 6 m2 wykupionej powierzchni wystawienniczej przypada 1 bezpłatny identyfikator. Istnieje możliwość dokupienia
dodatkowych identyfikatorów.
14. Wystawcy nie wolno demontować stoiska i usuwać eksponatów w czasie trwania targów, tj. przed terminem ich oficjalnego
zakończenia. Przez cały okres trwania targów oraz w czasie montażu i demontażu swojej ekspozycji Wystawcy zobowiązują się
do nadzoru i obecności swojego upoważnionego przedstawiciela na terenie stoisk wystawienniczych.
15. Wystawcy zobowiązani są po zakończeniu targów do oddania najętej powierzchni w stanie czystym i nienaruszonym. Przekazanie
powierzchni przez Wystawcę następuje poprzez protokolarne jej przekazanie.
§4
Zmiana terminu Targów
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i/lub miejsca zorganizowania Targów w przypadku zaistnienia okoliczności
od niego niezależnych, a mających wpływ na prawidłowe wykonanie umowy przez Organizatora. O zmianach tych i przyczynach
ich powstania Organizator poinformuje Wystawcę.
§5
Załadunek i rozładunek
1. Miejscem odbioru, załadunku i rozładunku wszelkich towarów przewożonych dla i/lub przez Wystawców jest Teren Targów
KATOWICE 2019 .
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2. Ze względów logistycznych, jak i bezpieczeństwa wyłączne prawo na Terenie Targów KATOWICE 2019 do wszelkich załadunków
i rozładunków w tym rozmieszczania towarów za pomocą wszelkich urządzeń mechanicznych, w szczególności dźwigów, wózków
widłowych posiada firma Netlog Polska Spółka z o.o. z uwzględnieniem ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. Dopuszcza się możliwość wykonania prac określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu na Terenach Targów KATOWICE 2019,
przez inne podmioty niż określony w ust. 2 niniejszego paragrafu po spełnieniu poniższych warunków przez Wystawcę:
a) w terminie do 24 godzin przed wjazdem zostaną podane imiona i nazwiska osób wjeżdżających na Teren Targów
KATOWICE 2019 wraz z podaniem aktualnych szkoleń w zakresie BHP, numerów rejestracyjnych pojazdów i/lub zestawu
pojazdów, jak i ważności wszelkich badań wjeżdżających i/lub wwożonych urządzeń, jeśli są prawem wymagane,
w tym w szczególności badań UDT
b) posiadanie wymaganych prawem uprawnień przez osoby obsługujące wszelkie urządzenia w tym w szczególności obsługi
dźwigów i/lub wózków widłowych
c) dokumenty i informacje wskazane w pkt. a) i b) powyżej, należy przesłać najpóźniej w terminie do 24 godzin
przed wjazdem na Tereny Targów KATOWICE 2019 na adres mailowy akredytacje@ptg.info.pl. Organizator i/lub jego
służby w tym w szczególności Ochrona ma prawo do weryfikacji stanu faktycznego z przesłanymi dokumentami pojazdów
i/lub zespołu pojazdów, urządzeń jak i osób wjeżdżających na Teren Targów KATOWICE 2019.
d) Organizator ma prawo odmowy wjazdu/wwozu urządzeń co do których: wjeżdżający nie posiada ważnych badań
i/lub pozwoleń, jak i osoby uprawnionej do ich obsługi, w tym w szczególności ważnych badań UDT lub braku
ich przesłania zgodnie z § 5 ust. 3 pkt. a) i b)
e) osoby wjeżdżające, jak i dokonujące czynności określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, mają obowiązek stosowania
odzieży, jak i zabezpieczeń określonych w stosownych przepisach BHP, w tym w szczególności używania kasków
ochronnych
f) wniesienia Opłaty Spedycyjnej przez Wystawcę
g) podanie imienia i nazwiska osoby uprawnionej do odbioru Karty Wjazdu oraz opasek dla osób wskazanych w pkt. a)
niniejszego ustępu
h) w przypadku firm zabudowujących - podanie danych wraz z numerami telefonów do kontaktu dwóch osób uprawnionych
do odbioru opasek dla ekipy montażowej oraz podanie ilości osób ekipy montażowej
i) dokonanie wpłaty Kaucji Postojowej w wysokości 200 zł za każdy wjazd pojazdu i/lub zestawu pojazdów.
§6
Zasady bezpieczeństwa
1. Na terenach zamkniętych Targów KATOWICE 2019, jak i wszelkich pomieszczeniach, w tym halach i salach obowiązuje :
a) zakaz składowania na zapleczach stoisk materiałów łatwopalnych, tarasujących dostęp do kanałów medialnych, wyjść ewakuacyjnych
b) zakaz stosowania wykładzin nie posiadających atestu stwierdzającego wykonanie impregnacji p. poż.
c) zakaz stosowania pił elektrycznych bez pochłaniaczy
d) zakaz stosowania elektronarzędzi nie wyposażonych w odciągi
e) zakaz prowadzenia prac spawalniczych
f) zakaz podwieszania elementów do konstrukcji pawilonu
g) zakaz wiercenia otworów w posadzce i ścianach pawilonu
h) nakaz stosowania taśm niebrudzących przytwierdzających wykładzinę do podłoża hali
i) nakaz bezwzględnego stosowania przepisów bhp oraz przeciwpożarowych, jak i stosowania się do regulaminów obowiązujących
na terenie budynków Targów KATOWICE 2019
j) wszelkie prace malarskie i inne mogące powodować zniszczenie, zabrudzenie, jak i inne uszkodzenia budynku, jego wyposażenia,
nawierzchni, winne być wykonywane w miejscu specjalnie do tego celu wyznaczonym i/lub zabezpieczonym w taki sposób,
aby nie powodować żadnych szkód, w tym również wydzielania zapachów
k) stosowania się do poleceń wydawanych przez Organizatora, jak i służb porządkowych
2. Na Terenach Targów KATOWICE 2019, jak i parkingach, obowiązuje zakaz dokonywania jakichkolwiek prac ingerujących
w infrastrukturę budynku, w tym wszelkich jego instalacji, jak i w powierzchni, podłogi, w tym w szczególności zakaz: wiercenia,
cięcia, kucia, malowania.
3. Firmy dokonujące montażu i/lub demontażu stoisk jak i wszelkie inne podmioty dokonujące prac na terenie Targów KATOWICE
2019 są zobowiązane po zakończeniu prac do usunięcia na własny koszt wszelkich pozostałości po wykonanej pracy, w tym niepotrzebnych elementów, śmieci jak i wszelkich przedmiotów i substancji mogących powodować zagrożenie dla mienia lub osób, poza
teren Targów KATOWICE 2019.
4. Zabrania się dostarczania na tereny targowe: :
a) papierów wartościowych, gotówki wszelkich walut, przeliczonych wg średniego kursu NBP na dzień poprzedzający dzień
wniesienia określonej waluty, powyżej 10.000,00 zł, jak i innych niż gotówka środków płatniczych przekraczających
wskazaną kwotę, z wyjątkiem kart płatniczych
b) broni i amunicji
c) zwierząt
d) towarów, które mogą stanowić zagrożenie dla osób mających z nimi styczność, bądź mogące spowodować uszkodzenie
lub zniszczenie
e) innych towarów, których przewóz jest zabroniony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§7
Obowiązki
1. Osoby działające w imieniu i lub na zlecenie Wystawcy, jak również Wystawcy uczestniczący w targach, zobowiązani są zapoznać
się z wszelkimi warunkami i regulaminami dotyczącymi Targów KATOWICE 2019, z regulaminami obowiązującymi w budynkach
Targów KATOWICE 2019, jak i na terenach zewnętrznych, przepisami przeciwpożarowymi oraz ich bezwzględnie przestrzegać.
2.Wszystkie osoby działające w imieniu i lub na zlecenie Wystawcy, jak i Wystawcy, zobowiązani są do stosowania się do poleceń
ochrony.
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§8
Akredytacja jednostek osobowych oraz transportowych na terenach targowych
Targów KATOWICE 2019
1. Prawo wjazdu na zamknięte tereny Targów KATOWICE 2019 posiadają Wystawcy i/lub osoby wskazane przez nich do zabudowy,
i/lub dotowarowania, i/lub jednostki z obsługi Wystawców, które znajdują się na liście akredytacyjnej zgłoszonej przez Wystawcę
z zastosowaniem § 5 ust. 3 niniejszego regulaminu oraz ust. 2 -7 niniejszego paragrafu.
2. Listę jednostek transportowych zgłasza Wystawca na adres e-mail: akredytacja@ptg.info.pl
3. Lista powinna składać się z tabeli określonej w następujący sposób: imię, nazwisko, pełniona funkcja, numer telefonu (opcjonalnie
do wszystkich, bezwzględnie wymagane do osoby odpowiedzialnej za grupę), opaska, karta wjazdowa, nr rejestracyjny pojazdu,
kierowca, nr telefonu do kierowcy.
4. Opaski i karty wjazdowe wydawane będą w na placu Sławika i Antalla w Punkcie Akredytacji, za okazaniem dokumentu
ze zdjęciem, pozwalającym na weryfikację osób upoważnionych na wjazd.
5. Opaski będą wydawane jednorazowo na cały okres trwania: montażu – białe i demontażu – czarne.
6. Opaskę należy założyć w Punkcie Akredytacji, okazywać przy kontrolach prowadzonych przez ochronę obiektów.
7. Firmy spedycyjne i/lub transportowe, i/lub zabudowujące otrzymają kartę wjazdową i opaski za okazaniem potwierdzenia wpłaty
kaucji postojowej.
§9
Opłaty
1. Opłaty Kaucji Zwrotnej Wystawcy mogą dokonać:
a) przelewem,
b) kartą płatniczą w punkcie akredytacji i Biurze Targów (w Międzynarodowym Centrum Kongresowym)
c) gotówką w Biurze Targów.
2. Kaucja zwrotna nie jest pobierana od firm zabudowujących oraz spedycyjnych i/lub transportowych, które mają podpisaną umowę
z Organizatorem.
3. Za wjazd pojazdów spedycyjnych, i/lub transportowych, dostawczych oraz transportowych wieloosobowych kierowcy zobowiązane
są do uiszczenia kaucji postojowej.
4. Kaucja postojowa pobierana jest za każdorazowy wjazd pojazdu i/lub naczepy, platform, zestawu pojazdów na Tereny Targów
KATOWICE 2019 i upoważnia do bezpłatnego przebywania na Terenie Targów wskazanych pojazdów na czas do 120 minut. W razie
przekroczenia czasu przebywania poza wyznaczone 120 minut pojazdu, zestawu pojazdów i/lub naczep, platform za każdą rozpoczętą
godzinę zostaje naliczona opłata postojowa w wysokości 200 zł. Organizator w pierwszej kolejności ma prawo zatrzymać należną mu
opłatę z kaucji postojowej.
5. Wpłat Kaucji postojowej można dokonać w formie gotówkowej w Biurze Organizatora Targów, znajdującym się na terenie
Międzynarodowego Centrum Kongresowego, kartą w Punkcie Akredytacji znajdującym się na Placu Sławika i Antalla 1
lub przelewem na konto Organizatora z dopiskiem
„KAUCJA ZWROTNA”
Dane do przelewu:
Polska Technika Górnicza S.A.
al. Korfantego 51/46
40 -160 Katowice
6. Kaucja zwrotna podlega zwrotowi na konto, z którego została przesłana, a w przypadku jej wpłaty w Punkcie Akredytacji
lub Biurze Targów – na konto wskazane przez wpłacającego.
7. Za blokowanie wjazdów na tereny targowe, poprzez pozostawienie pojazdu lub nie usunięcie go na polecenie Ochrony
i/lub Organizatora, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 1 500,00 zł dla firm z NIP polskim lub 500 EURO dla firm
posiadających inny NIP, niż polski.
§ 10
Harmonogram wjazdów na tereny targowe dla poszczególnych sektorów
1. Koordynację na terenie targowym firm zabudowujących oraz spedycyjnych określa harmonogram wjazdów na tereny targowe.
2. Wjazd na tereny targowe samochodów spedycyjnych odbywa się
-dla Sektora A, A1 - wjazd bramą od ulicy Olimpijskiej /Ordona
-dla Sektora A2, A3, A4 - wjazd bramą od al. Korfantego przez Sektor C
-dla Sektora B - wjazd bramą od ulicy Olimpijskiej
-dla Sektora C -w jazd bramą od al. Korfantego lub od ulicy Roździeńskiego
3. Miejsca wjazdów na tereny targowe pokazuje mapa dotowarowania.
4. Mapy z oznaczonymi drogami dojazdu znajdują się na stronie www.ptg.info.pl i w punkcie akredytacji.
5. Harmonogram dotowarowania określa czas i dzień wjazdu samochodu na tereny targowe.
6. Informacje o godzinie i dniu przyjazdu samochodu dostawczego ma obowiązek zgłosić Wystawca na e-mail akredytacje@ptg.info.pl
nie później niż do 14.08.2019 r.
7. Harmonogram zostanie przesłany Wystawcom do 15.08.2019 r
§ 11
Odpowiedzialność
1. Czynności wykonane przez wszelkie firmy nie będące Firmami Współpracującymi, w tym osoby prawne, i/lub osoby fizyczne
działające na zlecenie Wystawcy, i/lub w jego imieniu, działają na jego wyłączną odpowiedzialność. Za wszelkie działania
i/lub zaniechania tych osób, w tym wyrządzone szkody, w szczególności zniszczenia mienia, zniszczenie przedmiotów wystaw
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lub elementów dostaw odpowiedzialność wobec Organizatora Targów oraz podmiotów poszkodowanych ponosi Wystawca.
2. Organizator ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Wystawcy przez Firmy Współpracujące z Organizatorem.
3. Odpowiedzialność wynikająca z ust. 2 powyżej ponoszona jest pod warunkiem spełnienia łącznie wszystkich poniższych przesłanek:
a) skorzystania przez Wystawcę z usług Firmy Współpracującej,
b) wyrządzenie szkody przez Firmę Współpracującą nastąpiło w trakcie wykonywania usług poszkodowanemu Wystawcy,
określonych w jego Umowie Udziału w Targach KATOWICE 2019,
c) Firma Współpracująca będzie na mocy powszechnie obowiązujących przepisów zobowiązana do zapłaty odszkodowania.
4. Odpowiedzialność Organizatora określona w ust. 2 niniejszego paragrafu nie dotyczy w szczególności wszelkich odszkodowań,
gwarancji, kar umownych do których Firma Współpracująca jest i/lub będzie zobowiązana postanowieniem umowy, uznaniem
roszczenia i/lub wszelkiej odpowiedzialności cywilnej, w przypadku gdy Firma Współpracująca była zobowiązana przez przepisy
powszechnie obowiązujące i/lub Organizatora do posiadania ubezpieczenia w szczególności obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej.
5. Wystawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania za Współwystawców, w tym w szczególności przestrzegania wszelkich
przepisów i Regulaminów obowiązujących Wystawcę.
6. Organizator i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody lub zwłokę spowodowaną działaniami sił
wyższych, niepokojami społecznymi, działaniami władz państwowych i lokalnych, strajkami lub innymi okolicznościami, które
uniemożliwiają lub spowodują odstąpienie Organizatora od zorganizowania Targów w przewidzianym miejscu, a które są niezależne
od Organizatora. Ponadto Organizator nie będzie ponosić odpowiedzialności i będzie chroniony przed roszczeniami w przypadku
zaistnienia jakichkolwiek konfliktów lub rozbieżności zdań z władzami lokalnymi, na terenie którym odbywa się wystawa lub innymi
ciałami w odniesieniu do jakichkolwiek aspektów wystawy, które mogą mieć negatywny wpływ na Wystawców.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody bądź zwłokę spowodowaną przesyłką frachtu (w szczególności:
transport, przemieszczanie i odprawa celna) do i z kraju, w którym odbywa się wystawa. Wystawcom przypomina się o konieczności
odpowiedniego ubezpieczenia wszystkich przesyłek.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak jakichkolwiek ewentualnych korzyści z udziału w Targach Katowice 2019.
Nie składa, jak i nie składał żadnych oświadczeń, o możliwości osiągnięcia jakichkolwiek korzyści, w tym w szczególności
finansowych, biznesowych, wizerunkowych poprzez udział w targach. Organizator nie udziela, jak i nie udzielał, żadnych gwarancji
związanych z uczestnictwem w targach oraz osiągania z tym związanych jakichkolwiek korzyści.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody w tym w szczególności szkody osobowe, majątkowe na osobie,
zadośćuczynienia, jak i szkody majątkowe w mieniu i na osobie Wystawców, Zwiedzających i Gości, powstałe z jakiejkolwiek
przyczyn, z wyjątkiem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora. Organizator zapewnia ochronę mienia Wystawcy
w godzinach zamknięcia ekspozycji. Wystawcy przypomina się o konieczności odpowiedniego ubezpieczenia swoich eksponatów,
innego sprzętu oraz rzeczy osobistych, za które jest on odpowiedzialny. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego
powiadomienia Organizatora o dostrzeżonych zagrożeniach, wypadkach lub szkodach. Wystawca ma obowiązek przestrzegać poleceń
i zaleceń dotyczących ochrony wydawanych przez Organizatora.
10. Organizator i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za błędy dotyczące danych teleadresowych, informacyjnych,
bankowych jakie znajdują się w materiałach sporządzonych, przesłanych mu przez Wystawcę lub Ogłoszeniodawcę. Dotyczy
to również WPISU DO KATALOGU, który jest obligatoryjny dla wszystkich Wystawców.
11. Wystawca pokrywa wszelkie koszty w wyniku szkód powstałych w majątku Organizatora i/lub właściciela terenów wystawowych,
wynikające z niewłaściwego użytkowania stoiska.
§ 12
Kary umowne
1. W przypadku nie zagospodarowania stoiska i/lub pozostawienia go bez obsługi przez co najmniej 1 dzień targowy, Wystawca
zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 50% wartości stoiska.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego poza wszelkie kary
umowne oraz pobierane kaucje.
§ 13
Postanowienia końcowe
1. Wystawca wyraża zgodę na umieszczenie na stronie internetowej Organizatora map i sektorów z naniesioną nazwą firmy
oraz numerem stoiska. Jednocześnie wystawca wyraża zgodę na umieszczenie nazwy firmy, znaku handlowego oraz numeru stoiska w
spisie Wystawców, umieszczonym na stronie internetowej www.ptg.info.pl oraz na „social mediach” Organizatora.
2. Organizator zobowiązuje się do umieszczenia w Biurze Organizatora Regulaminu Budynku i przepisów przeciwpożarowych.
3. Organizator rozlicza Wystawców za pomocą faktur elektronicznych. Wystawca może wystąpić o przesłanie faktury papierowej
wysyłając prośbę drogą elektroniczną lub przesyłką pocztową.
4. Wszelkie spory pomiędzy stronami wynikające z niniejszej Umowy są rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Wszystkie reklamacje dotyczące poniesionych szkód Wystawca zobowiązany jest zgłosić Organizatorowi w formie pisemnej
w czasie trwania Targów.
6. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian regulaminu, jego uzupełnienia lub wydania nowego w przypadku
jego sprzeczności z przepisami prawa bezwzględnie obowiązującymi lub ewentualnych wewnętrznych sprzeczności treści zawartych
w regulaminie.
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