REGULAMIN
dla wykonawców zabudowy obowiązujący w trakcie montażu i demontażu stoisk w Targach Kielce
§ 1.
Wykonawca zabudowy przed przystąpieniem do prac ma obowiązek zgłosić się do Kierownika Hali, który po weryfikacji wskaże
lokalizację stoiska.
§ 2.
1. Wykonawca zabudowy oświadcza, że zabudowa stoiska i wszystkie wykonane instalacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
2. Po zakończeniu prac wykonawca jest zobowiązany na wezwanie do złożenia Oświadczenia wg wzoru przedstawionego przez
Kierownika Hali potwierdzającego wykonanie stoiska zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami i normami obowiązującymi na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3.
1. Prace montażowe powinny odbywać się w obrębie własnego stoiska bez utrudniania robót na sąsiednich stoiskach.
2. Montażyści w trakcie prac winni używać na bieżąco odkurzacza pochłaniającego kurz i odpady oraz dbać o czystość i porządek.
§ 4.
1. Wykonawcy zabudowy i demontażu stoisk zobowiązani są do oczyszczenia i uporządkowania zajmowanej powierzchni w terminie do
upłynięcia czasu demontażu wyznaczonego dla danego wydarzenia.
2. W przypadku stwierdzenia przez Kierownika Hali niewykonania powyższych prac TK zlecą ich wykonanie na koszt i ryzyko
wykonawcy zabudowy.
3. Wykonawcy zabudowy mogą usunąć odpady oznaczone kodem „17-09-04” (zmieszane odpady z budowy, remontów i demontaży)
pozostałe po demontażu stoiska do wskazanego przez TK kontenera (zgodnie z punktem 10.2.3. Regulaminu dla uczestników targów).
W tym celu wykonawca winien złożyć Oświadczenie przed rozpoczęciem montażu będące załącznikiem do niniejszego regulaminu.
§ 5.
1. Wykonanie zabudowy stoisk wystawienniczych musi umożliwiać dostęp do wszelkich urządzeń użytku technicznego (hydranty, czujki
i przyciski p. poż., rozdzielnie elektryczne, kanały techniczne, w których umieszczone są przyłącza elektryczne, wodno-kanalizacyjne,
sprężonego powietrza, urządzenia IT oraz teletechniczne, zawory wodne i sprężonego powietrza, szafy z urządzeniami IT oraz
teletechnicznymi, skrzynki służące do sterowania i przełączania, przełącznikowe, kamery, głośniki oraz ekrany TV, wentylatory,
klimatyzatory w obiektach i na terenach targowych itp.).
2. W przypadku utrudniania dostępu do urządzeń użytku technicznego nastąpi demontaż stoiska w zakresie umożliwiającym dostęp do
tych urządzeń na koszt firmy zabudowującej.
§ 6.
1. Prace elektryczne na stoisku mogą być wykonywane jedynie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i przy zastosowaniu
właściwych i atestowanych materiałów.
2. Wykonana instalacja elektryczna podlega kontroli technicznej TK.
§ 7.
1. Zakazuje się zastawiania lub zasłaniania urządzeń p-poż. hydrantów, gaśnic, wyjść ewakuacyjnych, ciągów pieszych, tablic
elektrycznych.
2. Elementy zasłaniające lub uniemożliwiające dostęp będą demontowane na koszt wykonawcy zabudowy. TK wystawią fakturę VAT
niezwłocznie po pracach demontażowych.
§ 8.
1. W przypadku jeżeli zachodzi taka konieczność należy umożliwić przeprowadzenie przez własne stoisko instalacji do stoisk sąsiednich
w celu ich podłączenia do urządzeń technicznych TK.
2. Obowiązek zamaskowania instalacji TK przechodzącej przez budowane stoisko spoczywa na wykonawcy stoiska przez które
przeprowadzana jest instalacja.
§ 9.
1. Zabrania się pozostawiania na terenie Targów samochodów oraz przyczep po zamknięciu imprezy bez zgody Kierownika Zespołu
Ochrony.
2. W przypadku pozostawienia pojazdu TK mogą nałożyć opłatę w wysokości 150 zł netto za jeden dzień postoju oraz zablokować pojazd
do czasu jej uregulowania.
§ 10.
1. Warunkiem wejścia z pracami montażowymi na teren TK jest wcześniejsze uregulowanie należności finansowych, m.in. opłata za
karty serwis.
2. Zabrania się przytwierdzania konstrukcji stoiska do infrastruktury TK (posadzka, kostka brukowa, elewacja, ściany, filary, bramy,
rolety, drzwi itp.). W przypadku stwierdzenia przez TK mechanicznego lub innego uszkodzenia infrastruktury targowej TK będą mogły
obciążyć wystawcę lub firmę zabudowującą kosztami naprawy zwiększonymi o 100%. Po dokonaniu napraw TK wystawią fakturę
VAT.
3. Za rażące nieprzestrzeganie zasad BHP, P-poż. oraz zapisów ujętych w niniejszym regulaminie, Kierownik Hali może wstrzymać
prowadzenie prac, nałożyć opłatę porządkową w wysokości 500 zł netto wystawiając jednocześnie fakturę VAT oraz nakazać
wykonywanie prac zgodnie z zasadami.
Oświadczam, że zapoznałem się z w/w Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania

data i czytelny podpis

………………………
(nazwa i dane firmy)

dnia …………………… ………………………

Oświadczenie
W związku z brakiem możliwości wywozu we własnym zakresie elementów pozostałych po
zabudowie stoiska proszę o możliwość skorzystania z kontenerów/pojemników podstawionych
przez Targi Kielce.

Zgadzam się na opłatę, o której mowa w Regulaminie dla uczestników targów pkt 10.2.3. zobowiązując
się jednocześnie do jej uiszczenia w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.

Opłaty wynoszą:
200,00 zł/m2 stoiska – zabudowa parterowa,
400,00 zł/m2 stoiska – zabudowa piętrowa
Opłata jest pobierana za m2 stoiska a nie za m3 odpadów.
PRZYKŁAD
stoisko 40m2 x 200,00 zł =8000,00zł netto

……………………………………
Podpis wykonawcy

