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Spis treœci:

1. Dane kontaktowe, terminy monta¿y, demonta¿y i godzin otwarcia targów.

2. Wa¿ne informacje techniczne Centrum Targowo - Kongresowego (CTK): pod³¹czenia pr¹du, wody, internetu, dopuszczalne 
    obci¹¿enie powierzchni ekspozycyjnej, maksymalna masa elementów podwieszanych, maksymalna wysokoœæ zabudowy

3. Maksymalna wysokoœæ zabudowy - plan CTK   

4-5 Informacje dotycz¹ce procedur odbiorów stoisk, powierzchni oraz zasad bezpieczeñstwa na terenie 
      CTK.

6. Wzór oœwiadczenia wykonawcy zabudowy stoiska.

7. Wzór upowa¿nienia dla wykonawcy zabudowy stoiska.

8. Wzór oœwiadczenia dotycz¹cego podwieszenia elementów na stoisku.

9. Informacje na temat roz³adunku, przesy³ek kurierskich i spedycji w CTK. 

10-11. Informacje dotycz¹ce ochrony, parkingów i mapy dojazdu do CTK.

12. Protokó³ odbioru powierzchni wystawowej

Dane kontaktowe:

Ksiêgowoœæ: 

Magdalena Pyda
tel.: 22 250 91 74
e-mail: mpyda@ctk.waw.pl

Terminy monta¿y, demonta¿y i godziny otwarcia targów

Terminy prac monta¿owych stoisk budowanych indywidualnie:
14 czerwca 2018,   8.00 – 24.00

Termin odbioru stoisk z zabudow¹ systemow¹:
14 czerwca 2018, 16.00 - 24.00

Termin likwidacji ekspozycji na stoiskach systemowych:
16 czerwca 2018, 17.00 - 24.00
      

                                                                                

UWAGA - Wjazd aut na Halê
14 czerwca 2018,   8.00 – 10.00

Terminy demonta¿u stoisk budowanych indywidualnie:
16 czerwca 2018, 17.00 - 24.00

Godziny otwarcia targów

15 - 16 czerwca 2018 w godz. 9.00 - 17.00

UWAGA !!!
WSZELKIE BRUDNE PRACE MONTA¯OWE MUSZ¥ BYÆ ZAKOÑCZONE

DO GODZINY 18.00 dnia 14 czerwca 2018

Specjalista ds.Obs³ugi Klienta:     

Anna Goworek
tel.: 22 250 91 77
tel. kom.: 668 024 493                                
e-mail: agoworek@ctk.waw.pl

Istnieje mo¿liwoœæ wyd³u¿enia godzin rozk³adania stoisk za wczeœniejsz¹ zgod¹  Organizatora
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Wa¿ne informacje techniczne CTK: pod³¹czenia pr¹du, wody, Internetu, 
dopuszczalne obci¹¿enie powierzchni ekspozycyjnej, maksymalna masa elementów 

podwieszanych, maksymalna wysokoœæ zabudowy.

Pod³¹czenia elektryczne:

Wystawca ma obowi¹zek zamówiæ odpowiedni¹ moc przy³¹czy elektrycznych, niezbêdn¹
do zasilenia wszystkich urz¹dzeñ elektrycznych wykorzystywanych na stoisku. 
Suma mocy urz¹dzeñ i oœwietlenia na stoisku bêdzie podstaw¹ do zapewnienia odpowiedniej
mocy przy³¹czy.

Pod³¹czenia wodne:

Wystawca ma obowi¹zek zamówiæ pod³¹czenia wodne w iloœci odpowiadaj¹cej iloœci 
pod³¹czonych maszyn i urz¹dzeñ na stoisku. Zabronione jest pod³¹czanie wiêcej ni¿ jednego 
urz¹dzenia lub zlewu do jednego przy³¹cza wodnego (dotyczy zarówno dop³ywu jak i odp³ywu). 
Niedopuszczalne jest stosowanie rozdzielni i rozga³êzieñ na kilka urz¹dzeñ.

Niedozwolone jest samowolne pod³¹czanie maszyn i urz¹dzeñ bez nadzoru pracownika
technicznego z ramienia CTK. Niestosowanie siê do powy¿szych spowoduje ich od³¹czenie.
Kosztami ponownego pod³¹czenia zgodnego z warunkami bezpieczeñstwa hali CTK mo¿e
zostaæ obci¹¿ony Wystawca wg cennika CTK.

Charakterystyka pod³¹czeñ na terenie CTK:

Pod³¹czenia elektryczne:
- dostarczamy w przedzia³ach mocy (w kWh) okreœlonych w formularzu zamówieñ CTK
- pr¹d trójfazowy dostarczany jest od 9 kW 
- wystawcy zamawiaj¹cy pr¹d trójfazowy proszeni s¹ o okreœlenie rodzaju 
  gniazda (16 A, 32 A, 63 A) oraz poboru mocy maszyny/urz¹dzenia pod³¹czanego na stoisku,
  Wystawca/podwykonawca zabudowy zobowi¹zany jest do dok³adnego okreœlenia na projekcie
  miejsca wyprowadzenia poszczególnych przy³¹czy.

.Pod³¹czenia wodne:
- dop³yw – œrednica przewodu 0,5 cala, zakoñczony zaworkiem
- odp³yw zlew – przewód 1 cal 
- odp³yw urz¹dzenia/maszyny – przewód PCV, œrednica 2 cale

Pod³¹czenia Internetu – pod³¹czenie kablowe lub Wi-Fi (w zale¿noœci od potrzeb Wystawcy)
Jedno pod³¹czenie Internetu jest przypisane tylko do jednego komputera.

MAKSYMALNA WYSOKOŒÆ ZABUDOWY STOISK INDYWIDUALNYCH: 
(plan hali CTK - str. 3) 

5,5 m

DOPUSZCZALNA MAKSYMALNA MASA ELEMENTÓW PODWIESZANYCH: 

 

10 kg/  stoiska*
* Wszelkiego rodzaju podwieszenia s¹ ka¿dorazowo konsultowane ze specjalist¹ ds.obs³ugi klienta. Zawieszenie 
elementu klienta do stropu Hali jest mo¿liwe tylko po przekazaniu wymaganej dokumentacji dot. konstrukcji - nie 

póŸniej ni¿ na 30 dni przed rozpoczêciem imprezy oraz po uzyskaniu zgody administratora hali CTK.

2m

MAKSYMALNE OBCI¥¯ENIE 1
I KANA£ÓW MEDIALNYCH:   

2 m POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ 
21500 kg/m
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                CTK - maksymalna wysokoœæ zabudowy

Legenda:

5,5 m
4,5 m
3,5 m

Skala 1:400
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Miejscem odbioru stoisk jest Biuro Techniczne Targów zlokalizowane na terenie CTK.

Zamówienia dodatkowe lub zmiany w zabudowie stoisk wykonanych, bêd¹ realizowane w miarê  mo¿liwoœci,
w dniu odbioru stoisk.

Aran¿acja stoisk przez Wystawców odbywa siê w dniu odbioru stoisk.

Zgodnie z regulaminem targów, do dekoracji stoiska mog¹ byæ stosowane wy³¹cznie materia³y niepalne 
lub zabezpieczone œrodkami ognioochronnymi do stopnia trudnozapalnoœci. 

Materia³y impregnowane przeciwogniowo musz¹ posiadaæ aktualny atest przeciwpo¿arowy.

Wystawca zobowi¹zany jest przedstawiæ w Biurze Technicznym Targów aktualne atesty potwierdzaj¹ce stopieñ 
trudnozapalnoœci, niepalnoœci u¿ytych materia³ów. 

Na terenie CTK obowi¹zuje ca³kowity zakaz palenia, wnoszenia i stosowania butli gazowych, równie¿ typu
 turystycznego.

Dekoracje u¿yte na stoisku nie mog¹ uszkodziæ œcian i pod³ogi CTK, dlatego zabronione jest opieranie o œciany 
elementów metalowych, szklanych lub mebli bez odpowiedniego zabezpieczenia.     

Wystawców dekoruj¹cych samodzielnie stoiska obowi¹zuje zakaz wbijania, wkrêcania gwoŸdzi, œrub i pinezek 
w œciany.

W przypadku uszkodzenia elementów zabudowy stoiska Wystawca bêdzie obci¹¿ony kosztami wymiany lub naprawy
uszkodzonego elementu.

Pozostawianie elementów wystawcy na stoisku:

Zgodnie z regulaminem Targów, wywóz eksponatów oraz likwidacja ekspozycji na stoisku, przed zakoñczeniem 
Targów  
 
Demonta¿ elementów stoiska odbywa siê w godzinach okreœlonych przez Organizatora.Wystawcy zobowi¹zani s¹ 
do usuniêcia wszelkich dekoracji u¿ytych na stoisku (eksponaty, tablice reklamowe, bannery, plakaty wraz z taœm¹ 
dwustronn¹, kolorowa folia na modu³ach zabudowy) oraz przywróciæ zajmowan¹ powierzchniê wystawiennicz¹ 
(stoisko) do stanu z dnia przekazania przez CTK.

UWAGA!!!

W przypadku uszkodzenia modu³ów stoiska lub pozostawienia na stoisku elementów dekoracji (grafiki), Wystawca 
bêdzie obci¹¿ony kosztami renowacji lub czyszczenia modu³ów stoiska.
 
Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnoœci za zniszczenie lub zaginiêcie mienia Wystawcy nieusuniêtego 
w terminie z terenu Targów przez Wystawcê.

jest  zabronione.

Na terenie CTK obowi¹zuje ca³kowity zakaz u¿ywania otwartego ognia, maszyn 
typu szlifierka czy spawarka, jak równie¿ narzêdzi pyl¹cych bez odkurzacza wyci¹gaj¹cego.

Informacje dotycz¹ce procedur odbiorów stoisk, powierzchni
 oraz zasad bezpieczeñstwa na terenie CTK 



Miejscem odbioru powierzchni wraz z zamówionymi przy³¹czami jest Biuro Techniczne Targów zlokalizowane 
na terenie CTK.

Odbiór powierzchni wraz z pod³¹czeniami mediów pod zabudowê stoiska odbywa siê w dniu rozpoczêcia monta¿u na podstawie
Protoko³u odbioru powierzchni wystawowej (wzór na str. 11) 
Osoba odbieraj¹ca powierzchniê jeœli nie jest to Wystawca (np. wykonawca zabudowy) powinien posiadaæ podpisane przez 
Wystawcê orygina³ upowa¿nienia podpisanego i opieczêtowanego przez Wystawcê. Osoby upowa¿nione przez Wystawcê
do wykonania zabudowy w celu swobodnego poruszania siê po terenie Targów powinny posiadaæ identyfikatory techniczne,
które bêd¹ dostêpne w Biurze Technicznym Targów. Identyfikatory techniczne nale¿y uzupe³niæ danymi osób upowa¿nionych 
do monta¿u stoiska.
Identyfikatory techniczne wa¿ne s¹ tylko w trakcie monta¿u i demonta¿u i nie upowa¿niaj¹ do wstêpu na Targi w trakcie trwania 
imprezy. 

Stoiska, ich wyposa¿enie i dekoracja musz¹ byæ wykonane wy³¹cznie z materia³ów niepalnych lub zabezpieczone œrodkami 
ognioochronnymi o odpowiednim stopniu trudnozapalnoœci. Wystawca zobowi¹zany jest przedstawiæ CTK stosowny 
atest potwierdzaj¹cy stopieñ palnoœci materia³ów.
Skan lub kserokopiê atestów nale¿y przes³aæ do CTK wraz z projektem  architektonicznym stoiska na 40 dni 
przed rozpoczêciem Targów.
Wykonawca zabudowy stoiska zobligowany jest do usuniêcia ze stoiska oraz ci¹gów komunikacyjnych wszelkich odpadów,
i elementów pozosta³ych po budowie.
Wykonawca zabudowy jest zobligowany do wykoñczenia lub wys³oniêcia, ka¿dej œciany przylegaj¹cej do s¹siedniego stoiska 
i bêd¹cej wy¿sz¹ ni¿ 2,4 m, w sposób estetyczny, w kolorze bia³ym. Wys³ona powinna byæ wykonana z materia³ów nieprzeŸroczystych.

Wystawca ponosi ca³kowit¹ odpowiedzialnoœæ za ewentualne straty lub uszkodzenia wynik³e z niew³aœciwego 
u¿ytkowania powierzchni oraz pomieszczeñ i urz¹dzeñ CTK przez pracowników w³asnych lub firmy wykonuj¹cej 
zabudowê stoiska  Wystawcy.
Pracownicy wykonuj¹cy instalacje elektryczne musz¹ posiadaæ aktualne zaœwiadczenia SEP w zakresie eksploatacji urz¹dzeñ 
elektrycznych.

Zgodnie z regulaminem Targów, wywóz eksponatów oraz likwidacja ekspozycji na stoisku, przed zakoñczeniem 
Targów 
 
Demonta¿ elementów stoiska odbywa siê w godzinach okreœlonych przez Organizatora. Wystawcy zobowi¹zani s¹ 
do usuniêcia wszelkich dekoracji u¿ytych na stoisku (eksponaty, tablice reklamowe, bannery, plakaty wraz z taœm¹ 
dwustronn¹, kolorowa folia na modu³ach zabudowy) oraz przywróciæ zajmowan¹ powierzchniê wystawiennicz¹ 
do stanu z dnia przekazania przez CTK.

Demonta¿ stoiska musi byæ zakoñczony nie póŸniej ni¿ do koñca wyznaczonego terminu przez Organizatora. 
Niedotrzymanie terminów bêdzie wi¹za³o siê z obci¹¿eniem Wystawcy kosztami zwi¹zanymi z przed³u¿eniem najmu 
CTK oraz wynajêciem ochrony terenów targowych.
Po zakoñczeniu demonta¿u powierzchnia wystawiennicza powinna byæ przekazana Organizatorowi w stanie 
nienaruszonym, odpowiadaj¹cym kondycji powierzchni przed monta¿em stoiska. Z powierzchni musz¹ byæ usuniête 
wszystkie elementy wykorzystane do budowy stoiska, wyk³adzina oraz taœma samoprzylepna.
Wystawca ponosi odpowiedzialnoœæ za wszelkie uszkodzenia wynik³e z demonta¿u przeprowadzonego 
w nieprawid³owy sposób. CTK nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnoœci za zniszczenie lub zaginiêcie 
mienia Wystawcy nie usuniêtego w terminie z terenu Targów przez Wystawcê.
Ekipy wchodz¹ce na demonta¿ musz¹ posiadaæ identyfikatory “techniczne” (do odbioru w Biurze Technicznym Targów, 
na terenie CTK).

Wjazd samochodów dostawczych i ciê¿arowych od strony ul. Bluszczowej mo¿liwy dopiero od godziny zakoñczenia 
Targów.

jest zabronione.

Demonta¿ stoisk targowych budowanych samodzielnie 
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OŒWIADCZENIA I UPOWA¯NIENIE !!! (za³¹czone na kolejnych 3 stronach)
 

Wystawca dokonuj¹cy zabudowy powierzchni wystawienniczej samodzielnie lub za poœrednictwem wynajêtej firmy 
zewnêtrznej zobowi¹zany jest:

- podaæ nazwê i adres firmy wykonuj¹cej zabudowê stoiska,
- upowa¿niæ wykonawcê zabudowy stoiska do protokolarnego przejêcia powierzchni wystawienniczej pod wykonanie zabudowy 
  targowej,
- przekazaæ projekt architektoniczny, elektryczny i wodno-kanalizacyjny stoiska do zatwierdzenia przez Biuro Techniczne 
  Targów na 40 dni przed rozpoczêciem targów, 
- uzyskaæ zgodê na wykonanie ww. instalacji technicznych.
- przes³aæ upowa¿nienie oraz oœwiadczenie wykonawcy, wraz z atestami potwierdzaj¹cymi, ¿e u¿yte materia³y do budowy stoiska 
  s¹ niepalne
- przes³aæ pe³n¹ dokumentacjê dotycz¹c¹ podwieszanych konstrukcji

Informacje dotycz¹ce procedur odbiorów stoisk, powierzchni
oraz zasad bezpieczeñstwa na terenie CTK.
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Firma ................................................................................................................................................
...................................................................................................................... ,

 jako wykonawca stoiska (nazwa Wystawcy)............................................................................................
...........................................................................................................................................................                          
 
na 
odbywaj¹cych siê w dniach 15-16 czerwca 2018 r. w Centrum Targowo - Kongresowym w Warszawie, 

oœwiadcza, ¿e:

1. Zabudowa stoiska oraz instalacja elektryczna na stoisku zostanie wykonana zgodnie 
   z obowi¹zuj¹cymi przepisami i normami oraz przedstawionym projektem,  przez osoby
   posiadaj¹ce stosowne uprawnienia.

2. Materia³y, które zostan¹ u¿yte do budowy stoiska posiadaj¹ stosowne atesty  dotycz¹ce 
   cech palnoœci okreœlonych w rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
   technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
   (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. z póŸniejszymi zmianami).

W za³¹czeniu przesy³am obowi¹zuj¹ce (wa¿ne) atesty cech palnoœci dla nastêpuj¹cych 
materia³ów, z których bêdzie wykonane stoisko targowe:

1. Œciany ( wymieniæ rodzaj materia³u)…………………………………………………………..…

2. Wyk³adzina  (wymieniæ typ/nazwa)………………………………………………………....................

3. Inne elementy stoiska (wymieniæ)………………………………………………………………...........

      

                                                                                                .......................................................... 
                                                                                                   Imiê i nazwisko osoby odpowiedzialnej
                                                                                                                             za wykonanie stoiska Wystawcy

III Miêdzynarodowych Targach Floty Ekologicznej EkoFlota: Innowacje, Ekologia, Mobilnoœæ

   

WYKONAWCY ZABUDOWY STOISKA
(zabudowa indywidualna)

OŒWIADCZENIE

.........
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UPOWA¯NIENIE DLA WYKONAWCY ZABUDOWY
(zabudowa indywidualna stoiska)

WYSTAWCA:

Firma: .............................................................................................................................................

WYKONAWCA ZABUDOWY STOISKA:

Firma: .............................................................................................................................................
(nazwa i adres)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Imiê i nazwisko osoby do kontaktu: ................................................................................................

telefon komórkowy do w/w osoby ...................................................................................................

email do w/w osoby ........................................................................................................................

Warszawa, dnia .................... 2018 .................................
  Podpis i piecz¹tka



                                                                                 OŒWIADCZENIE DOTYCZ¥CE PODWIESZENIA ELEMENTÓW

             NAZWA TARGÓW: EKOFLOTA 2018

                                                                                                               
                                                                                                               NAZWA WYSTAWCY: .……………………………….……..…………………………………...……………

                                                                                                              
                                                                                                               NAZWA WYKONAWCY STOISKA: ……………………..…..……………………………………………...

                                                                                                                   
                                                                                                                   1.Rodzaj konstrukcji podwieszanej*  (zaznaczyæ w kwadracie rodzaj konstrukcji-trawersu):

                                                                                                                 TRILOCK (mb)                        iloœæ sztuk: ……………  iloœæ metrów bie¿¹cych …………………..

                                                                                                        QUADROLOCK (mb)              iloœæ sztuk: …………….  iloœæ metrów bie¿¹cych …………………..

                                                    Jeœli inna (np. w³asny projekt - KONSTRUKCJA W£ASNA) to opisaæ:   
                                                                                                                    …………………………………………………………………………………………………..………………
                                                                                                          ………………………………………………………………………………………………….……………….
                                                                                                          …………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                                    2.Producent konstrukcji podwieszanej ( trawersu-Trilocka, Quadrolocka)*
                                                                                                            

                                                                                                            Firma:……………………………………………………………...……………………………………………

                            Jeœli w³asna konstrukcja (zaznaczyæ w³asna w pkt.1)

                                                                                                                            3.Przy KONSTRUKCJI W£ASNEJ* - wymiary podwieszanych elementów w ca³oœci:

                                                                                                            D³ugoœæ (mb): ……………………………………….  Szerokoœæ (mb): ………..…..…………………………….

                                                                                                                            4.Masa ca³kowita podwieszanych elementów ……………..………………………………………….

                                                                                                      

Za³¹czniki:

                                                                                            *1. Podk³ad stoiska  wraz z projektem i zaznaczonymi miejscami podwieszeñ
                                                                                                                 * 2 i 3. Dokumenty (atesty/producent) dotycz¹ce konstrukcji TRILOCKA/QUADROLOCKA 

                                                                                      (ew. innej czy w³asnej konstrukcji), do którego bêd¹ podwieszane elementy

                     ……………………………............………
                    Podpis  Wykonawcy stoiska / Wystawcy
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Oficjalnym Spedytorem Targów jest firma UNIVERSAL EXPRESS Sp. z o.o.

Kontakt: Ma³gorzata Stankiewicz 
tel.: +48 22 100 28 90, +48 601 808 559
faks: +48 22 100 28 99
e-mail: uex@uex.pl
www.uex.pl

Spedytor œwiadczy us³ugi poprzez:

- organizacjê transportu eksponatów, kompleksow¹ obs³ugê celn¹,
- roz³adunki i za³adunki towarów targowych zgodnie z instrukcjami  wysy³aj¹cego,
- wsparcie wykwalifikowanego personelu przy rozpakowaniu / pakowaniu eksponatów na stoisku,
- profesjonalne magazynowanie pustych opakowañ, eksponatów oraz materia³ów zabudowy stoisk,
- wynajem wózków i platform transportowych,
- ubezpieczenie towarów.

Zgodnie z Regulaminem Targów:

“Oficjalny Spedytor Targów wykonuje na zasadzie wy³¹cznoœci us³ugi wy³adunkowo/za³adunkowe na terenie CTK 
z wykorzystaniem urz¹dzeñ mechanicznych tj. wózki wid³owe i dŸwigowe.”
W zwi¹zku z tym, na terenie CTK obowi¹zuje zakaz wprowadzania na teren obiektu przez Wystawców i osoby 
trzecie urz¹dzeñ mechanicznych s³u¿¹cych do roz³adunków, np. dŸwigi, wózki wid³owe mechaniczne, bez zgody 
Organizatora lub Oficjalnego Spedytora Targów.

Przesy³ki kurierskie nale¿y wys³aæ na adres

ul. Marsa 56c
04-242 Warszawa

WYSTAWCY KORZYSTAJ¥CY Z FIRM KURIERSKICH S¥ ZOBOWI¥ZANI OSOBIŒCIE ODBIERAÆ PRZESY£ANE 
PACZKI. 

Dostawa towarów i eksponatów targowych podczas trwania Targów musi byæ zakoñczona co najmniej na 30 minut 
przed otwarciem Targów, a w pozosta³e dni odbywa siê w godzinach monta¿u stoisk. 

CTK nie bierze odpowiedzialnoœci za przesy³ane Wystawcom paczki, dlatego ¿adna przesy³ka nie zostanie 
odebrana od firmy kurierskiej w Biurze Targów jak równie¿ w Biurze Technicznym Targów.

Centrum Targowo-Kongresowe 

Roz³adunek i transport materia³ów na terenie CTK 

Terenem przeznaczonym do roz³adunku jest plac roz³adunkowy 
wokó³ CTK (wjazd od ul. Bluszczowej) w strefach uzgodnionych
z Organizatorem Targów.

Wystawcy, wje¿d¿aj¹cy na tereny targowe na czas roz³adunku maj¹ udostêpniony darmowy parking na okres 2 godz.
na potrzeby roz³adunku.

Wszystkie samochody musz¹ opuœciæ tereny targowe niezw³ocznie po zakoñczeniu roz³adunku.

Zabronione jest parkowanie na terenie CTK w miejsca niedozwolonych lub przeznaczonych na inne cele.

Wystawcy, którzy pozostawi¹ samochody na placu roz³adunkowym po zakoñczeniu roz³adunku, bêd¹ obci¹¿eni 
kosztami postoju wg cennika CTK czyli 100 z³ za ka¿d¹ rozpoczêt¹ godzinê postoju.
Organizator zastrzega sobie prawo do usuniêcia pojazdów na koszt w³aœcicieli, które nie spe³ni¹ ww. warunków.

Informacje na temat roz³adunku, przesy³ek kurierskich i spedycji w CTK. 



Miejsca parkingowe:

Wystawcy maj¹ mo¿liwoœæ wykupienia dodatkowego karnetu parkingowego, który umo¿liwia pozostawienie 

samochodu na niestrze¿onym parkingu wyznaczonym przez Organizatora – gara¿ podziemny CTK.

Karnet parkingowy jest wa¿ny tylko w wyznaczonych miejscach postojowych.

Karnet parkingowy mo¿na nabyæ wy³¹cznie w hali CTK w holu g³ównym w ksiêgowoœci CTK w dni monta¿owe oraz w trakcie 

trwania targów.

Ogólne warunki ochrony targów:

Organizator zapewnia ochronê ogólnotargow¹.

CTK, hala ze stoiskami oraz g³ówne wejœcia s¹ strze¿one przez firmê ochroniarsk¹.

Stoiska podlegaj¹ ochronie w nocy, po zakoñczeniu monta¿u oraz po zakoñczeniu dni targowych.

Istnieje mo¿liwoœæ wynajêcia ochrony indywidualnej i przekazania stoiska ochronie na podstawie protoko³u zdawczego.

Wartoœciowy i ³atwo przenoœny sprzêt powinien byæ przechowywany w nocy na zapleczu stoiska zamykanego na klucz.

Organizator zaleca ubezpieczenie przez Wystawcê mienia znajduj¹cego siê na Targach.

Mapa dojazdu do CTK 
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                      Data………………………………………......

PROTOKÓÙ ODBIORU POWIERZCHNI WYSTAWOWOWEJ

NAZWA TARGÓW: EKOFLOTA 2018

Stoisko Nr……………………

NAZWA WYSTAWCY: ………………………………………………………………………………………………………….........................

Wystawca/wykonawca robót* - potwierdza:

1. Odbiór zamówionej  powierzchni  wystawowej o metraýu…………………………………………..m2  

     w celu wykonania zabudowy stoiska 

2. Wykonane wyprowadzanie  przyùàczeñ do mediów i podwieszeñ  zgodne z zamówieniem:

Przyùàcza pràdowe*:             Przyùàcza wodne*:

3KW                                                                                  iloúã:…………………………
9KW                                                             
25KW 
36KW                                                       
3KW / 24h
9KW / 24h
25KW / 24h
36KW / 24h

 Wyprowadzono podwieszenia*:

Bez wyciàgarki (linki)

  Odbiór nastàpiù*:

Bez uwag*
Z uwagami poniýej:

       
       

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................

………………................………………..                                                                                                     ..........…………………………………….
Odbierajàcy stoisko / Wystawca                                                                                                         CTK (przekazujàcy stoisko)

nr. tel.kom..................................

* zaznaczyã wùaúciwe

UWAGA!!!
Firma wykonuj¹ca monta¿ i demonta¿ stoiska Wystawcy, który nie korzysta z zabudowy realizowanej przez 
Organizatora lub Generalnego Wykonawcê Zabudowy zobowi¹zana jest do wykonania wszystkich prac w 
godzinach podanych w Manualu - Informacji dla Wystawców dostêpnym pod adresem:

Przekroczenie ww. czasu bêdzie skutkowa³o obci¹¿eniem kosztami zwi¹zanymi z przed³u¿eniem czasu wynajmu  
Centrum Targowo – Kongresowego przy ulicy Marsa 56c oraz pracy odpowiednich s³u¿b. 
Ka¿da rozpoczêta godzina to koszt 450 EUR brutto* p³atne w kasie targowej gotówk¹ lub kart¹.
*p³atnoœæ w PLN wg. œredniego kursu NBP podawanego do wiadomoœci publicznej w dniu dokonania p³atnoœci

https://menadzerfloty.pl/ekoflota/wp-content/uploads/2018/04/manual.pdf

       Z wyciàgarkà
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