Regulamin dla Zwiedzających
II Międzynarodowe Targi Floty Ekologicznej EkoFlota: Innowacje, Ekologia, Mobilność - Warszawa 2017

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Regulamin obowiązuje Zwiedzających II Międzynarodowe Targi Floty Ekologicznej EkoFlota: Innowacje, Ekologia,
Mobilność - Warszawa 2017 zwane dalej „Targami EkoFlota”, których Organizatorem jest Menadżer Floty Sp. z o.o. z
siedzibą we Wrocławiu ( 50-559) przy ul. Świeradowskiej 51-57, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 423164, NIP 899-273-61-44.
Regulamin obowiązuje również Zwiedzających wydarzenia współorganizowane przy okazji Targów EkoFlota.
2. Regulamin określa zasady świadczenia usług dla Zwiedzających, w szczególności warunki wstępu oraz przepisy
porządkowe, które obowiązują Zwiedzających targi i inne wydarzenia organizowane na terenie przynależnym do
targów lub w innym miejscu, zwanym dalej także miejscem wydarzenia.
3. Wstęp na miejsce wydarzenia w czasie targów i innych wydarzeń oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez
Zwiedzającego, a także zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.
4. Wstęp na miejsce targów i wydarzeń podlega regulacji. W dniu 06-07 października możliwy jest on jedynie na
podstawie dokumentu wstępu i podlega kontroli. Szczegółowe zasady wstępu na targi i inne wydarzenia są ustalane
przez Organizatora targów oraz wydarzeń oraz ogłaszane na stronie internetowej dotyczącej targów, a także w
punktach obsługi Zwiedzających w miejscu wydarzenia.
5. Uprzednia rejestracja jest warunkiem uczestniczenia w Targach dniu 06.10.2017 Do rejestracji uprawnieni są tylko
Profesjonalni Zwiedzający reprezentujący branżę związaną z tematyką targów.
Do uczestniczenia w Targach w dniu 07.10.2017 rejestracja nie jest wymagana.

PRZEPISY PORZĄDKOWE:
1. Zwiedzający mogą przebywać na terenie Targów tylko w terminach i godzinach otwarcia targów.
2. Na terenie targów zabronione jest:
 prowadzenie przez Zwiedzających jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych,
promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorem. , jak również
działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa;
 wnoszenie i używanie broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji
chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz
stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;
 wnoszenie i spożywanie alkoholu oraz rozprowadzanie i zażywanie środków odurzających;
 zakłócanie porządku publicznego;
 wprowadzanie zwierząt, a także rowerów, deskorolek itp.;
 palenie wyrobów tytoniowych z wyjątkiem miejsc wydzielonych i specjalnie oznaczonych;
 zanieczyszczanie pawilonów i terenów otwartych odpadami wygenerowanymi przez siebie (opakowania po
napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.);
 niszczenie infrastruktury;
3. Osoby będące w stanie wyraźnego odurzenia narkotykowego lub upojenia alkoholowego oraz próbujące wnieść
alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na teren targów.
W razie nieprzestrzegania w/w zakazów Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wyprowadzenia
Zwiedzającego z terenu Targów i uniemożliwienia ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania
Policji.

ZWIEDZAJĄCY SĄ ZOBOWIĄZANI DO:
1. Respektowania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej;
2. Wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby Organizatora ze względów organizacyjnych albo
konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Targów;
3. Przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, które obowiązują w strefie ruchu na terenie .
ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, skrócenia albo przełożenia terminu targów i zobowiązuje się do
poinformowania o tym na stronach internetowych targów ze stosownym wyprzedzeniem.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach Zwiedzających spowodowane przez osoby trzecie
lub z winy poszkodowanego. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za szkody w mieniu Zwiedzających
spowodowane siłą wyższą (np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą) lub przez osoby
trzecie albo z winy poszkodowanego.
3. Na wyłączenie odpowiedzialności Organizatora z powyższych przyczyn nie mają wpływu podejmowane środki
zabezpieczenia w miejscu wydarzenia (zabezpieczenia techniczne, służby ochrony, monitoring).
4. Zwiedzający jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia przez siebie wnoszonego w miejsce wydarzenia przed
ewentualnymi szkodami lub utratą, na własny koszt i ryzyko (np. klucze, dokumenty, bagaż podręczny, laptop, aparat
fotograficzny, telefon komórkowy).
5. Zwiedzający ponosi odpowiedzialność za spowodowanie i wyrządzenie szkód w miejscu wydarzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach Regulaminu i ogłaszania jego tekstu jednolitego
na stronie internetowej targów, ze stosownym wyprzedzeniem.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a zwłaszcza
Kodeksu cywilnego.
3. Organizator zastrzega możliwość rejestracji przebiegu Targów (za pomocą urządzeń utrwalających obraz i/lub
dźwięk). W związku z tym osoby przebywające na terenie Targów, poprzez fakt uczestnictwa w Targach, stosownie do
postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyrażają zgodę, bez
dodatkowego wynagrodzenia, na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku stanowiącego
szczegół całości, w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych
w materiałach reklamowych Organizatora, w szczególności w reklamach zewnętrznych, reklamach prasowych,
Internecie, a także w celu produkcji i prezentowania zapisów foto, wideo i audio z targów i/lub każdego elementu
wydarzenia w przekazach medialnych na całym świecie. Jednocześnie każdy uczestnik Targów może zastrzec wobec
Organizatora brak wyrażenia takiej zgody

