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23-25 marca 2023 

 
 

Miejsce targów: 
Expo XXI, Ignacego Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa 

 

 
 
 
§ 1  
Postanowienia ogólne 
 
Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Uczestników GASTROTARGÓW 
SMAKKi 2023 zwanych w dalszej części Regulaminu „Targi”, które odbędą się w dniach 23-25 marca 
2023 r. w Expo XXI, Ignacego Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa. 
 
GASTROTARGI SMAKKi organizowane są przez firmę Space4Trade Sp. z o.o. zwaną dalej 
„Organizatorem”, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta 
Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000966770 

 
Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Umowy Uczestnictwa 
GASTROTARGÓW SMAKKi 

 
Podczas Targów winna być prezentowana oferta zgodna z zakresem tematycznym Targów. Za zgodą 
Organizatora Uczestnicy uprawnieni są do prezentowania oferty odbiegającej od zakresu 
tematycznego Targów. 

 

 
§ 2  
Zgłoszenie i warunki udziału w Targach 
 
Wystawca 
1. Udział w Targach Wystawca zgłasza przesyłając na wskazany adres e-mail podpisany skan 

Umowy Uczestnictwa, tym samym zamawiając powierzchnię wystawienniczą, podłączenie 
mediów oraz usługi reklamowe. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące najmu powierzchni wystawienniczej i zamawiania usług 
zamieszczone są w Umowie Uczestnictwa. 

3. Wystawca dokonuje zamówienia powierzchni wystawienniczej określając wielkość i rodzaj 
powierzchni w Umowie Uczestnictwa  

4. Przydział i lokalizacja powierzchni wystawienniczej (stoiska) należy do Organizatora. Organizator 
przydziela powierzchnię wystawienniczą  uwzględniając kolejność zgłoszeń, wielkość 
zamówionej powierzchni, warunki lokalizacyjne Targów oraz w miarę możliwości szczególne 



wymagana Wystawcy. Organizator powiadamia Wystawcę o układzie powierzchni 
wystawienniczej (stoiska) i lokalizacji. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany lokalizacji powierzchni wystawienniczej 
(stoiska), wynikającej z warunków organizacyjno-technicznych. Uczestnikowi targów nie 
przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora. 

6. Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia udziału w targach przez przesłanie jako 
zeskanowany dokument Umowy Uczestnictwa podpisanej przez osobę uprawnioną do 
zawierania Umów Uczestnictwa  

7. Zawarcie Umowy Uczestnictwa z Uczestnikiem następuje z chwilą potwierdzenia przez 
Organizatora przyjęcia zgłoszenia udziału w targach. 

8. Umowa Uczestnictwa wraz z wszelkimi załącznikami winna być podpisane przez osobę 
upoważnioną do reprezentacji Wystawcy.  

9. Uczestnik zgłasza swój udział w targach, w sposób określony w niniejszym paragrafie, nie później 
niż w terminie 60 dni przed datą rozpoczęcia targów. Organizator może wyrazić zgodę na 
dokonanie zgłoszenia przez Uczestnika w terminie późniejszym. 
Uczestnicy zgłaszający udział w targach po wyżej wskazanym terminie mogą nie mieć możliwości 
zamówienia każdej z oferowanych przez Organizatora usług, a dostępne na ten czas usługi mogą 
być oferowane w wyższej cenie. 

10. Przydział powierzchni wystawienniczej następuje na podstawie wypełnionej Umowy Uczestnictwa 
i po wpłaceniu zaliczki oraz z uwzględnieniem wstępnie dokonanych rezerwacji. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. O 
odmowie przyjęcia zgłoszenia Organizator powiadomi Uczestnika niezwłocznie po złożeniu przez 
Uczestnika Umowy Uczestnictwa, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

12. Wszelkie zmiany zamówionej powierzchni wystawienniczej i usług, wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

13. W przypadku jeśli Wystawca zmieni wielkość stoiska w stosunku do opisu zawartego w Umowie 
Uczestnictwa, uzgodniona lokalizacja może być anulowana. Przydział nowej lokalizacji może 
nastąpić w miarę istniejących w danym momencie możliwości technicznych. 

14. Jeśli okoliczności będą tego wymagały, Organizatorzy mogą zmienić lokalizację stoiska lub 
ograniczyć jego powierzchnię. Uczestnikowi targów nie przysługuje w takim przypadku prawo do 
odszkodowania ze strony Organizatora. 

15. Wszelkie skutki wynikające z niedokładnego wypełnienia  dokumentów zamówieniowych ponosi 
Wystawca 

 
Podwystawca 
1. Wystawca jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia przed targami pełnej listy Podwystawców 

oraz firm współpracujących, którzy będą obecni na jego stoisku podczas trwania targów. 
2. Wystawca zobowiązany jest do wniesienia w imieniu Podwystawcy wszelkich opłat  (typu opłata 

rejestracyjna) i poniesienia wszelkich kosztów związanych z uczestnictwem Podwystawcy w 
Targach. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania Podwystawcy, jak za swoje 
własne.  

3. Wystawca  zgłasza udział Podwystawcy w Targach za jego wiedzą i zgodą. W przypadku gdy 
Wystawca działa bez wiedzy lub zgody Podwystawcy, ponosi pełną odpowiedzialność za 
zgłoszenie udziału Podwystawcy w Targach bez jego wiedzy lub zgody. 

4. Podwystawca związany jest postanowieniami niniejszego Regulaminu i wszelkie jego 
postanowienia odnoszące się do Wystawcy obowiązują również Podwystawcę. 

 

§ 3  
Warunki płatności 

 
1. Wystawca może wybrać następujące rodzaje powierzchni wystawienniczej: 

a)  powierzchnia w obiekcie targowym  
b)  powierzchnia na terenie otwartym (poza obiektem targowym). 

2. Ceny dotyczące najmu powierzchni wystawienniczej, obowiązkowej opłaty rejestracyjnej 
(Wystawcy i Podwystawców), kaucji zabezpieczającej obecność wystawcy na w pełni 
wyposażony stoisku do godziny 17.00 w dniu 25 marca 2023 roku oraz dodatkowych świadczeń 
reklamowych określone są w Umowie Uczestnictwa.  

3. Wystawca dokonuje zapłaty należności za udział w Targach w następujący sposób: 



a) 50% kwoty wyliczonej na podstawie Umowy Uczestnictwa, Wystawca zobowiązany jest 
wpłacić na rachunek bankowy Organizatora, wskazany w Umowie Uczestnictwa w terminie  
14 dni od daty zawarcia Umowy Uczestnictwa.   

b) pozostałą część należności (50%) Wystawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy 
Organizatora, nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem Targów. 

4. W przypadku zamówień dodatkowych Wystawca zobowiązuje się do uregulowania 100% 
należności w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro-forma od Organizatora, jednak nie później niż 
30 dni przed targami. W przypadku nie dokonania wpłaty we wskazanym terminie, zamówienia 
nie zostaną zrealizowane. 

5. Wystawca winien dokonać wpłat, o których mowa powyżej na rachunek bankowy wskazany przez 
Organizatora (Umowa Uczestnictwa). Wystawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów 
przelewów bankowych. 

6. Od nieterminowej wpłaty należności naliczane będą odsetki w wysokości ustawowej.  
7. Za termin wpłaty należności Strony uznają datę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku 

bankowym Organizatora. 
8. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Organizatora w terminie 7 dni od daty wpływu środków 

pieniężnych na rachunek bankowy Organizatora.  
9. W sytuacji, gdy Wystawca nie jest płatnikiem (adresatem faktury VAT) wówczas winien 

poinformować o tym Organizatora przy składaniu zamówienia, załączając pisemną zgodę 
płatnika oraz dane umożliwiające wystawienie faktury VAT w sposób zgodny z polskim prawem 
podatkowym. 

10. Organizator, w przypadkach określonych w Umowie Uczestnictwa, może poszczególnym 
Wystawcom lub kategoriom Wystawców udzielać rabatów na zakup określonych w Umowie 
usług.  

11. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w targach, gdy nie uiści on w terminie 
wymaganych opłat lub dopuszcza się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. 
Niedopuszczenie z powyższych przyczyn Uczestnika do udziału w targach, nie zwalnia go od 
uiszczenia wszystkich opłat za usługi zamówione w Umowie Uczestnictwa. 

12. Niedokonanie  wpłat  w  terminach  określonych w formularzu Zgłoszenia Udziału zwalnia 
Organizatorów od zobowiązań dotyczących przydziału miejsca. 

13. Opłata za najem powierzchni wystawienniczej w obiekcie targowym jest zróżnicowana w 
zależności od rodzaju stoiska i oprócz wynajmu powierzchni obejmuje również koszty związane 
z  działalnością promocyjno - marketingową, organizacją biura targów, reklamą w mediach, z 
utrzymaniem czystości w częściach wspólnych terenów targowych, ogólne ogrzewanie i 
oświetlenie hali, nagłośnienie oraz nadzór medyczny, system informacji na terenie obiektu. 

14. Opłata za najem powierzchni nie obejmuje przyłączy mediów. Wystawca zobowiązany jest 
zamówić zasilanie elektryczne stoiska. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo podniesienia cen podłączeń prądu w przypadku 
podwyższenia kosztu energii przez Operatora obiektu EXPO XXI. 

16. Wystawca zobowiązany jest do wniesienia obowiązkowej opłaty rejestracyjnej obejmującej jeden 
trzydniowy karnet parkingowy, dwa bilety wstępu na wieczorny koktajl, wpis do aplikacji targowej, 
zaproszenia dla Gości. 

 

 

§ 4  
Zabezpieczenie targów i ubezpieczenie 
 
1. Za bezpieczeństwo mienia, zarówno w ciągu dnia jak i w nocy, odpowiada Wystawca. Organizator 

nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ewentualnej kradzieży eksponatów, urządzeń i 
wyposażenia znajdującego się na stoisku bez względu na towarzyszące kradzieży okoliczności. 

2. Organizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  wypadki osób  i  uszkodzenia  eksponatów 
znajdujących  się  na terenach targowych przed, po i w czasie trwania Targów, jak również za 
pozostałe szkody spowodowane przez  publiczność. Wystawca zobowiązany jest do 
zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko eksponatów, sprzętu i urządzeń, oraz innych rzeczy 
wniesionych na stoisko przed ewentualnymi szkodami lub ubytkami. 

3. Organizatorzy  nie  odpowiadają  za  szkody  spowodowane  kradzieżą, przerwami w działaniu lub 
niesprawnym działaniem mediów z powodu przyczyn leżących poza ich kontrolą, na skutek 
działania siły wyższej (w szczególności pożaru, wichury, zalania, uderzenia pioruna, eksplozji, 
strajku, manifestacji, ataku terrorystycznego) oraz innymi  przyczynami. Dotyczy to okresu 
poprzedzającego otwarcie Targów,  w czasie ich trwania i po zakończeniu. Ryzyko związane z 



ekspozycją maszyn i urządzeń wymagających bezawaryjnego zasilania elektrycznego, wodnego, 
itp. obciąża wyłącznie Uczestnika. 

4. Wystawca zobowiązany  jest do  natychmiastowego  zgłoszenia Organizatorom wszelkiej powstałej 
szkody. 

5. Zaleca się Wystawcom ubezpieczenie mienia znajdującego się na stoiskach oraz ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z uczestnictwa w Targach. 

6. Wystawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez jego pracowników i inne osoby 
przez niego zatrudnione, jak również Podwystawców. 

7. Wystawca ponosi odpowiedzialność za pozostawienie bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej 
urządzeń nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji. 

8. Organizator zabrania podłączania i odłączania jakichkolwiek urządzeń do sieci wodno-
kanalizacyjnej bez konsultacji z pracownikiem wyznaczonym przez Organizatora. 

9. Wystawca ponosi wszelkie koszty związane z uszkodzeniem podłoża pod stoiskiem w momencie 
samowolnego odłączenia urządzenia z sieci wodno-kanalizacyjnej. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek awarię mającą źródło w obrębie instalacji 
elektrycznej lub wodnej stoisk wystawienniczych Wystawców. Organizator ponosi 
odpowiedzialność wyłącznie za doprowadzenie prądu i wody do stoiska (na odcinku od rozdzielni 
elektrycznej obiektu do skrzynki rozdzielczej Wystawcy). W przypadku awarii, o której mowa w 
niniejszym pkt. Wystawca zostanie odłączony przez Organizatora od dostaw prądu lub wody do 
momentu skutecznego usunięcia awarii przez Wystawcę na koszt i ryzyko Wystawcy. 

11. Wystawca lub uczestnik Targów zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt do 
uzyskania wymaganych prawem zgód i licencji. 

12. Organizator nie odpowiada za ochronę znaków towarowych, patentów, certyfikatów itp. 
prezentowanych na targach eksponatów. 

13. Organizator nie odpowiada za zmianę terminu organizacji targów, ich odwołanie lub przerwanie 
oraz zmiany warunków organizacyjnych lub finansowych, spowodowanych działaniem siły wyższej 
lub zarządzeniem władz państwowych lub samorządowych. 

 

§ 5  
Reklamacje i roszczenia 
 
1. Wszelkie reklamacje Wystawców winny być zgłoszone Organizatorowi nie później niż do chwili 

zakończenia Targów, tak aby Organizator mógł stwierdzić  ich zasadność. Po tym terminie 
reklamacje nie będą przyjmowane.  

2. Reklamacje należy składać u Organizatora w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty 

ich doręczenia Organizatorowi. Organizator powiadomi Wystawcę na piśmie o sposobie 
załatwienia reklamacji. 

 

§ 6 
Rezygnacja z udziału w targach 
 
1. Rezygnacja Wystawcy z udziału w Targach lub zamówionych usług następuje z chwilą 

doręczenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji Organizatorowi.  
2. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach lub zmniejszenia powierzchni stoiska, w terminie 

dłuższym niż 60 dni przed rozpoczęciem Targów, Wystawca zobowiązany jest zapłacić 
Organizatorowi kwotę w wysokości 100% opłaty rejestracyjnej i 50% kwoty obliczonej od wartości 
wszystkich zamówionych usług w związku z poniesionymi przez Organizatora kosztami 
związanymi ze zgłoszeniem uczestnictwa Wystawcy w Targach.  

3. Ewentualna nadpłata powstała w związku z dokonaniem wpłaty zostanie zwrócona Wystawcy w 
ciągu 30 dni roboczych od otrzymania rezygnacji przez Organizatora.  

4. W przypadku rezygnacji w udziału w targach w terminie krótszym niż 60 dni, niezależnie od 
przyczyny,  nie upoważnia Wystawcy do żądania zwrotu dokonanych wpłat. W takim przypadku 
Wystawca zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi kwotę w wysokości 100% wszystkich 
zamówionych usług w związku z poniesionymi przez Organizatora kosztami związanymi ze 
zgłoszeniem uczestnictwa Wystawcy w Targach.  

5. Niezgłoszenie się Wystawcy w celu objęcia zamówionego stoiska nie zwalnia go z ponoszenia 
kosztów uczestnictwa. 

 



 
 

§ 7 
Reklama 
 
1. Każdy Wystawca ma prawo do prezentowania oferty wyłącznie na własnym stoisku w sposób nie 

zakłócający toku pracy innym uczestnikom. Reklama realizowana przez Wystawcę na własnym 
stoisku wykonywana jest na jego ryzyko i odpowiedzialność. Formy reklamy, w szczególności 
optyczne czy akustyczne, nie mogą zakłócać pracy innych stoisk, stanowić zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, i nie mogą powodować jakichkolwiek zakłóceń na 
terenie EXPO XXI Warszawa. 

2. Pokazy sprzętu, pokazy artystyczne i inne działania promocyjne nie mogą utrudniać lub 
uniemożliwiać obsługi innych stoisk oraz części merytorycznej targów. 

3. Posiadany na stoisku sprzęt nagłośnieniowy lub audiowizualny powinien być używany w sposób 
niezakłócający obsługi sąsiadujących stoisk oraz części merytorycznej targów. 

4. 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.  

5. Dodatkowe usługi reklamowe (reklama poza powierzchnią najmu i ponad wysokością stoiska nad 
wynajmowaną powierzchnią) są odpłatne i mogą być realizowane wyłącznie po uzgodnieniu z  
Organizatorami. Brak zgody spowoduje usunięcie reklam na koszt i ryzyko Wystawcy. Cennik 
oraz informacje szczegółowe dostępne są u Organizatora.  

6.  Istnieje możliwość mocowania elementów reklamowych lub dekoracyjnych do konstrukcji 
nośnych ponad stoiskami. Jest to odpłatne i wymaga indywidualnego uzgodnienia rodzaju, 
szczegółów technicznych i kosztów co najmniej na 6 tygodni przed rozpoczęciem targów. 

7. Tablice reklamowe, bannery i inne nośniki na terenie targów rozmieszczane są wyłącznie przez 
Organizatora. 

8. Wszystkie materiały reklamowe (banery, flagi, stojaki, itp.), które nie zostaną odebrane w 
przeciągu 3 dni po zakończeniu Imprezy, zostaną zutylizowane przez EXPO XXI na koszt i 
ryzyko Wystawcy. 

9. Jeśli Organizator nie może ze względów organizacyjnych, technicznych lub prawnych, wykonać 
zamówionych przez Wystawców usług, niezwłocznie powiadomi o tym Wystawcę. W takim 
przypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi. W przypadku, gdy 
powyższa niemożność wynika z przyczyn leżących po stronie Wystawcy, Wystawca zobowiązany 
jest dokonać zapłaty za zamówione, a niewykonane z jego winy usługi.  

10. W przypadku, gdy Uczestnik targów prowadzi na ich terenie działania promocyjne nie ustalone 
wcześniej drogą pisemną z Organizatorem, jest to równoznaczne z zaakceptowaniem przez 
Promującego się Cennika Usług i wyrażeniem zgody na obciążenie podmiotu promowanego 
kwotą wynikającą z Cennika. 
 

 
§ 8  
Fotografowanie i filmowanie 

 
1. Fotografowanie, filmowanie czy utrwalanie obrazu poszczególnych stoisk i eksponatów w innej 

formie wymaga zgody Organizatora oraz Wystawcy, którego to dotyczy. 
2. Jeżeli powyższe czynności mogą spowodować zakłócenia w organizacji i przebiegu Targów, to 

ich wykonanie wymaga zgody Organizatora. 
3. Organizator nie odpowiada za zdjęcia i filmy wykonane podczas targów i imprez towarzyszących 

przez strony trzecie bez wiedzy organizatora. 

 
§ 9 
Przepisy przeciwpożarowe 
(Wyciąg z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla EXPO XXI Warszawa) 
 
1. Wszyscy Uczestnicy Targów zobowiązani są do przestrzegania zasad zapewniających pełne 

bezpieczeństwo przeciwpożarowe. 
2. Stoiska o powierzchni większej niż 150 m² lub o długości większej niż 20 m muszą posiadać 

minimum dwa niezależne wejścia, najlepiej z dwóch niezależnych stron. 



3. W szczególnych przypadkach, gdy powyższe warunki nie mogą być spełnione, wymagane jest 
uzyskanie pisemnej zgody służby ppoż. 

4. Wyznaczone drogi komunikacyjne i ewakuacyjne muszą być zawsze wolne. Zabrania się na nich 
parkowania pojazdów oraz składowania towarów. Pojazdy i towary pozostawione na tych 
drogach zostaną usunięte odpłatnie. 

5. Wszystkie urządzenia ppoż. (gaśnice, przyciski sygnalizacyjne, hydranty, czujki ppoż.) oraz 
telefony ogólne, drzwi ewakuacyjne i ich oznaczenia muszą być w każdej chwili dostępne i 
widoczne; nie wolno ich zastawiać. 

6. Na terenie EXPO XXI zabronione jest: 
a) Używanie ognia otwartego w halach i na stoiskach zewnętrznych 
b) Korzystanie z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej lub eksploatowania 

grzejnych urządzeń elektrycznych na zasadach sprzecznych z ich przeznaczeniem oraz 
przepisami przeciwpożarowymi, a także pozostawiania bez dozoru włączonych 
do sieci elektrycznej urządzeń nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji, 

c) Umieszczania w stoisku eksponatów niebezpiecznych dla uczestników targów. Organizator 
zastrzega sobie prawo usunięcia oraz odmowy wystawienia eksponatów, które uzna za 
niebezpieczne.  

d) Palenie tytoniu poza miejscami wyznaczonymi. 
e) Przechowywanie poza stoiskami wszelkiego rodzaju opakowań, papierów i innych 

materiałów stwarzających zagrożenie pożarowe.  
f) Zastawianie dostępu do rozdzielni elektrycznych, hydrantów, podręcznego sprzętu 

gaśniczego, przycisków alarmowych Ppoż., wyłączników energii elektrycznej , itp. 
g) Zastawianie (szczególnie parkującymi samochodami) dróg pożarowych prowadzących do 

EXPO XXI (droga pożarowa wyznaczona zgodnie z dokumentacją Ppoż. EXPO XXI) oraz 
blokowanie dróg, przejść, wyjść ewakuacyjnych i ciągów komunikacyjnych. 

h) Gromadzenie i przechowywanie materiałów palnych, jak również używanie palnych lub 
tworzących wybuchowe mieszanki płynów jako środków czyszczących, 

i) Pozostawienie po zakończonej pracy lub demonstracji maszyn i urządzeń technicznych nie 
oczyszczonych z płynów, kurzu, smarów, olejów i odpadów produkcyjnych, 

j) Pozostawienie zatłuszczonych, zaoliwionych szmat i czyściwa bez należnego 
zabezpieczenia substancji, których wzajemne oddziaływanie może być powodem 
samozapłonu lub wybuchu. 

k) Stosowanie w halach oraz na terenie otwartym balonów napełnionych palnym gazem.  
l) Wnoszenie  i stosowanie  bez odrębnych  uzgodnień  ze  służbą Ppoż.  EXPO XXI wszelkich  

butli z gazami palnymi, w tym również typu turystycznego. 
7. Sposób i miejsce bezpiecznego magazynowania materiałów łatwopalnych i trujących należy 

każdorazowo uzgodnić z służbą Ppoż. EXPO XXI. 
8. Pojazdy mechaniczne lub inne urządzenia z silnikami spalinowymi można eksponować w halach 

jedynie po spełnieniu następujących warunków : 
a) Zbiornik paliwa może zawierać jedynie niezbędną ilość paliwa umożliwiającego opuszczenie 

hali 
b) Zbiornik paliwa musi być zamknięty 
c) Akumulator musi być trwale odłączony 

9. Urządzenia, których powierzchnia może nagrzać się do temperatury przekraczającej 100oC 
muszą być oddalone od obudowy i wszelkich materiałów łatwopalnych na bezpieczną odległość, 
ustaloną każdorazowo z służbą Ppoż. EXPO XXI Warszawa. 

10. Użytkownikom urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazem palnym zabrania się 
dokonywania jakichkolwiek przeróbek, napraw we własnym zakresie, a ponadto zabrania się: 
a) Korzystania z uszkodzonych instalacji elektrycznych lub gazowych, 
b) Korzystania z instalacji elektrycznych i gazowych, które są niezgodne z projektem 

uzgodnionym z EXPO XXI Warszawa 
c) Pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci odbiorników elektrycznych jak np. 

grzejników, kuchenek, żelazek, czajników itp. Każdy użytkownik zobowiązany jest, 
każdorazowo przed opuszczeniem stoiska, do wyłączenia zasilania energii elektrycznej 
doprowadzonej do swojego stoiska. 

d) Ustawiania urządzeń grzejnych na podłożu palnym. 
e) Zakładania na żarówki i inne punkty świetlne osłon z materiałów łatwopalnych. 

11. Do zabudowy stoisk należy używać wyłącznie materiałów, które są niepalne, trudno zapalne, 
bądź zostały zabezpieczone przed ogniem. Nie wolno stosować takich materiałów które paląc się 
eksplodują. 



12. Zabrania się używania wykładzin z materiałów palnych na ciągach komunikacyjnych i 
ewakuacyjnych oraz na klatkach schodowych. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, w 
uzgodnieniu ze służbą Ppoż. EXPO XXI Warszawa, dopuszcza się na ciągach ewakuacyjnych i 
komunikacyjnych (z wyjątkiem klatek schodowych) stosowanie wykładzin podłogowych  
spełniających wymogi trudno zapalnych. 

13. Zabrania się organizowania pokazów pirotechnicznych . 
14. Uczestnicy targów zobowiązani są do zaniechania wszelkich czynności mogących obniżyć 

stopień bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku specyficznej ekspozycji stwarzającej 
poważne zagrożenie pożarowe, na Wystawcach spoczywa obowiązek dodatkowego 
zabezpieczenia przeciwpożarowego we własnym zakresie, w sposób uzgodniony ze służbą 
Ppoż. EXPO XXI Warszawa. 

15. Zabronione jest używanie podręcznego sprzętu gaśniczego do celów niezwiązanych z akcją 
ratowniczo-gaśniczą. 

16. Wykonawcy zabudowy stoisk wewnątrz i na zewnątrz EXPO XXI Warszawa zobowiązani są do: 
a) Ścisłego przestrzegania przepisów dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz 

przepisów specjalnych wydanych w tym zakresie przez EXPO XXI Warszawa. 
b) Zapoznania się z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego, przycisków 

alarmowych, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposobu ich użycia w przypadku 
powstania pożaru, 

c) Natychmiastowego wykonania doraźnych poleceń wydanych przez służby Ppoż. EXPO XXI 
a dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego na stoiskach wewnątrz hal oraz 
stoiskach zewnętrznych. 

17. Wszelkie stwierdzone usterki i nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w halach 
lub ekspozycjach zewnętrznych należy natychmiast zgłaszać służbom Ppoż. lub innym służbom 
EXPO XXI. 

18. W razie powstania pożaru na terenie EXPO XXI należy natychmiast zaalarmować Państwową 
Straż Pożarną telefonem nr 998 lub przyciskiem alarmowym. Do chwili przybycia Państwowej 
Straży Pożarnej należy bezwzględnie podporządkować się kierującemu akcją ratowniczo-
gaśniczą pracownikowi EXPO XXI a po przybyciu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, 
dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej. 

 
 
§  10 
Przepisy dotyczące materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska 
 

1. Wszystkie urządzenia emitujące promieniowanie jonizujące (radioaktywne, rentgenowskie) oraz 
urządzenia laserowe na terenie EXPO XXI Warszawa muszą posiadać zgodę na ich eksploatację 
w warunkach targowych wydaną przez Państwowy Dozór Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony 
Radiologicznej. 

2. Odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska (oleje, emulsje, kwasy, tłuszcze, lakiery itp.) 
nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami ani odprowadzać do kanalizacji. Odpady te 
podlegają utylizacji na koszt użytkownika (usługi te należy zlecić EXPO XXI Warszawa). 

 
§  11 
Przepisy bezpieczeństwa pracy 
 
1. Wystawcy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich 

pracowników, wykonujących roboty na terenie EXPO XXI i odpowiadają za wszelkie wypadki 
wynikłe wskutek braku nadzoru lub zaniedbania wymogów i norm bezpieczeństwa pracy w 
okresie montażu, eksploatacji i demontażu ekspozycji oraz wynajmu hal (terenu otwartego) na 
inne cele. 

2. Maszyny, silniki, narzędzia, aparaty oraz inne urządzenia wolno podłączyć tylko wtedy, gdy 
wyposażono je we wszelkie przepisowe elementy ochronne a w szczególności w osłony i barierki 
zapobiegające dostępowi osób nieuprawnionych. 

3. Uruchamianie maszyn i urządzeń nie odpowiadających  wymogom bezpieczeństwa oraz 
obsługiwanie ich przez personel nieuprawniony jest zabronione. 

4. Przy demonstrowaniu maszyn i urządzeń w ruchu należy wydzielić i odpowiednio zabezpieczyć 
teren przeznaczony na ten cel. 



5. Wszyscy pracownicy wykonujący w imieniu Organizatora lub Wystawców zabudowę Imprezy 
muszą posiadać aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP. 

6. Dostępne krawędzie szyb znajdujących się na stoiskach muszą być oszlifowane aby 
wyeliminować niebezpieczeństwo skaleczenia. 

7. W zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy nie objętych niniejszymi przepisami, mają 
zastosowanie ogólne, obowiązujące w Polsce przepisy, których powinni przestrzegać wszyscy 
użytkownicy EXPO XXI. 

 

 

§  12 
Podstawowe dane techniczne EXPO XXI 
 
1. Powierzchnia ekspozycyjna brutto: 

a) Hala 1 – 5250 m² pow. użytkowa szer. 42 m x dł. 125 m 
b) Hala 2 – 1050 m² 
c) Hala 3 – 3600 m² pow. użytkowa szer. 48 m x dł. 75 m 

2. Wysokość pomieszczeń: 
a) Hala 1 – całkowita 10 m, użytkowa 8 m 
b) Hala 2 – całkowita 4 m, użytkowa 3,7 m 
c) Hala 3 – całkowita 10 m, użytkowa 8 m 

3. Parking pod halą 1: 2,2 m. 
4.  Wymiary bram towarowych : 

a) Wysokość – 4,3 m 
b) Szerokość – 4,6 m 

5. Winda towarowa w Hali nr 1 do poziomu magazynu i hali: 
a) Wymiary drzwi: szer. 2,0m, wys. 2,1 m 
b) Wymiary komory: szer. 2,7m, głęb. 3,6 m, wys. 2,3 m 
c) Udźwig 3000 kg 

6. Winda osobowa w Hali nr 2 do parkingu podziemnego.  
Wymiary: szer. 1,1m, głęb.2,3m, wys. 2,0 m. Udźwig 1250 kg. 

7. Dopuszcza się następujące maksymalne obciążenia użytkowe: 
a) Hala 1 – 800 kg / m² 
b) Hala 2 – 500 kg / m² 
c) Hala 3 – 3000 kg / m² 

8. Hale 1 i 3 posiadają system kanałów z rozprowadzeniem mediów: instalacją, elektryczną, 
instalacją wodno – kanalizacyjną, instalacją telefoniczno – internetową. 

9. W Hali nr 2 podłączenia do instalacji zlokalizowane w tablicach wnękowych na ścianach. i 
niektórych słupach konstrukcyjnych. 

10. Charakterystyka instalacji elektrycznej : 
a) instalacja 5-żyłowa, 
b) zabezpieczenie przeciwporażeniowe wyłącznikami różnicowo – prądowymi, 
c) podłączenie do sieci elektrycznej Centrum EXPO XXI po wykonaniu instalacji zgodnie z 

projektem elektrycznym i zakończeniu jej skrzynkami elektrycznymi, 
d) wydzielone obwody całodobowe 230 V. 

11. Podłączenie dopływu i odpływu wody: 
a) średnica dopływu - 15mm 
b) średnica odpływu - 50mm 

12. Wszystkie pomieszczenia wystawowo – konferencyjne wyposażone są w system przeciw 
pożarowy ( czujki dymu i temperatury ). 

 

§ 13 
Klauzula informacyjna 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Space4Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie 
(42-506), ul. Słowackiego 39  (dalej Space4Trade). 

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez 
Space4Trade można skontaktować się z nami mailowo: daneosobowe@space4trade.pl  

3. Państwa dane osobowe w Space4Trade przetwarzane są: 

mailto:daneosobowe@space4trade.pl


• W celu wysłania na adres email podany w formularzu kontaktowym lub przekazany w 
formie wizytówki informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego (zgodnie z art. 6 
ust. 1 lit. a RODO oraz art. 10 ustaw z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.). 

• W celu zawarcia umowy na usługę na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą 
(podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

• Do wypełnienia zobowiązań umownych lub wykonania usługi (podstawa art.6 ust. 1 lit. b 
RODO). 

• W celu obsługi zgłoszeń, które do nas Państwo kierujecie, co jest naszym prawnie 
uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. b i f RODO). 

• W systemach informatycznych Space4Trade w celach administracyjnych i informacyjnych 
służących do obsługi targów i imprez, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem 
(podstawa art.6 ust. 1 lit. b i f RODO). 

• W celu kontaktowania się z Państwem na potrzeby obsługi zgłoszenia, co jest naszym 
prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. f RODO). 

• W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej 
potrzeby wykazania faktów przed klientem lub kontrahentem, co jest naszym prawnie 
uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. f RODO). 

• W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest 
naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

• Do zarządzenia i prowadzenia rejestracji na targi, co jest naszym prawnie uzasadnionym 
interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. f RODO). 

• W celach powiązanych z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego podczas targów, w 
szczególności w zakresie monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego, zarówno 
na powierzchni targowej jaki i parkingach oraz terenie wokół obiektu, co  jest  naszym  
prawnie  uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. f RODO). 

• Do promocji wydarzeń organizowanych przez Space4Trade w postaci zdjęć i relacji wideo 
z targów i imprez towarzyszących, co  jest  naszym  prawnie  uzasadnionym interesem 
(podstawa art.6 ust. 1 lit. f RODO oraz regulamin targów). 

• Do przetwarzania danych związanych z publikacją Internetowego Katalogu Targowego 
(podstawa art.6 ust. 1 lit. b RODO oraz regulamin targów). 

4. Dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej 
organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy w bieżących sprawach dotyczących 
naszej działalności jako przedsiębiorstwa, jak również podczas realizacji Państwa praw jako 
klientów lub osób świadczących usługi dla Space4Trade, Państwa dane osobowe mogą być 
przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

• Dostawcom usług zaopatrujących Space4Trade w rozwiązania techniczne oraz 
umożliwiające prace w systemach IT i zarządzanie naszą organizacją (w szczególności 
dostawcom usług informatycznych, hostingowych oraz dostawcom pocztowym). 

• Dostawcom usług prawnych i doradczych oraz księgowo administracyjnych. 
• Dostawcom usług transportowych. 
• Instytucjom Państwowym np. Urząd Skarbowy, Urząd Celny, ZUS 
• Podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. 

sądy lub organy ścigania – oczywiście, tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o 
stosowną podstawę prawną. 

• Podwykonawcom naszych usług. 
• Dostawcom usług marketingowych i reklamowych, 
• Firmom zajmującym się bezpieczeństwem i ochroną mienia. 

5. Podanie danych w zakresie niezbędnym do założenia konta, niezbędnych do wypełnienia 
formularza zgłoszeniowego lub niezbędnym do podpisania umowy i wykonania usług jest 
obowiązkowe. W pozostałym zakresie dobrowolne. W przypadku nie podania danych 
niezbędnych do podpisania umowy, wykonywania usług lub danych niezbędnych do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze nie będą mogli Państwo korzystać z tych 
usługach lub możemy odmówić podpisania umowy. 

6. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego, jest niezbędne 
dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa wydarzeń i imprez organizowanych przez Space4Trade, w tym powierzchni 
parkingowej i terenu wokół obiektu. Wykorzystanie danych jest  niezbędne do realizacji w/w celu. 

7. W przypadku zgody na przesyłanie informacji handlowych na podany przez Państwa adres email, 
podanie danych jest dobrowolne, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 



momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

8. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie będziemy 
mogli wysłać na Państwa adres email lub zadzwonić na Państwa nr. telefonu z informacjami o 
nowych targach i usługach. 

9. Zgodnie z regulaminem targów w przypadku wizerunku utrwalonego na zdjęciach i relacjach 
wideo z targów mogą one zostać umieszczone: 

• na stronie internetowej www.smakki.pl 
• serwisach YouTube, Facebook, Instagram oraz LinkedIn 
• jako materiały prasowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. − Prawo prasowe 

(Dz. U. poz. 24, z późn. zm.), a także do wypowiedzi w ramach działalności literackiej lub 
artystycznej. 

10. Państwa dane są przechowywane przez okres: 
• Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy lub udziałem w targach 

przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, z 
zachowaniem okresów wynikających z przepisów podatkowych oraz rachunkowych. 

• Do czasu cofnięcia przez Klienta zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

• do 10 lat od daty zakończenia targów zdjęcia i relacje wideo wykonane podczas targów i 
imprez towarzyszących 

11. W związku z przetwarzaniem przez Space4Trade Państwa danych osobowych przysługuje 
Państwu prawo do: 

• dostępu do danych, 
• sprostowania danych, 
• zażądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania 
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
• przenoszenia danych. 

12. Źródłem pochodzenia Państwa danych jest formularz rejestracyjny z targów bądź umowa 
uczestnictwa 

13. Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień – należy skontaktować się z 
Space4Trade mailowo. 

14. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego 
przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. 

15. Zgodnie z regulaminem targów w przypadku wizerunku utrwalonego na zdjęciach i relacjach 
wideo mogą one zostać umieszczone w serwisach YouTube i Facebook, których serwery mogą 
znajdować w państwie trzecim poza europejskim obszarem gospodarczym. 

16. Space4Trade zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i materiałów wideo wykonanych 
w trakcie targów oraz imprez towarzyszących, które zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191) nie 
wymagają zgody dłużej niż 10 lat. 

 
 
§  14 
Informacje organizacyjne i porządkowe 
 

1. Terminy 
a) Budowa stoisk przez Wystawców: (*)  

19  marca 2023 w godzinach 12.00- 22.00 
20-21 marca 2023 w godzinach 8.00- 22.00 

b) Aranżacja ekspozycji: 22 marca 2023  w godz. 8.00 – 22.00 
c) Termin i godziny otwarcia dla publiczności: 23-25 marca 2023 w godz. 10.00-17.00  
d) Likwidacja ekspozycji (wywiezienie eksponatów) - 25 marca 2023, w godz. 17.30 - 22.00 
e) Likwidacja zabudów (demontaż i wywiezienie elementów stoiska): 

od 25 marca 2023 godz.17.30 do 26 marca godz. 6.00  
 

UWAGA: NIE DOPUSZCZA SIĘ BUDOWY STOISK W DNIU 22.03.2023 r. (środa) 
Dzień ten jest przeznaczony wyłącznie na ustawianie eksponatów i ew. prace graficzne  
*/ Po uzgodnieniu z Organizatorem możliwy jest montaż stoisk po godzinie 22.00. Wymaga to 

wcześniejszego pisemnego zgłoszenia . 

 



2. Parking 
a) EXPO XXI dysponuje parkingiem naziemnym w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu 

wystawienniczego oraz podziemnym. Parkingi te są płatne. 
b) Wystawcy w ramach opłaty rejestracyjnej otrzymują po jednej karcie parkingowej na każde 

stoisko. Karty są ważne w przeddzień otwarcia targów i przez cały okres trwania targów i są 
numerowane. 

c) Organizator nie ponosi kosztu parkingu w okresie montażu stoisk. 
d) Na parking podziemny mogą wjeżdżać jedynie samochody osobowe nie wyższe niż 2 m. 
e) Opłatę za parkowanie dodatkowych samochodów należy uiścić w kasach w hali 2 EXPO XXI. 
f) System rejestruje każdorazowy wjazd i wyjazd samochodu. 

 
3. Katalog 

a) INTERNETOWY KATALOG WYSTAWCÓW zawierający spis Wystawców z informacjami 
dotyczącymi ich działalności i prezentowanych przez nich towarach i usługach oraz program i 
banery reklamowe, będzie dostępny na stronie www.smakki.pl od 20.03.2023 r. do 20.03.2024 r. 

b) Podstawowy wpis jest obowiązkowy a jego koszt jest zawarty w opłacie rejestracyjnej. Wpis 
uprawnia Wystawcę i Podwystawcę do otrzymania bezpłatnego dostępu do aplikacji oraz 
możliwości utworzenia konta umożliwiającego wprowadzenie danych firmy a także kontakty z 
innymi użytkownikami aplikacji. 

c) Ceny obejmujące wszystkie dostępne formy wpisów są zawarte w odpowiednim formularzu 
zamówieniowym. 

d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów wprowadzonych przez 
Wystawcę i Podwystawcę W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej z 
tytułu naruszenia przez treść wpisu lub reklamy praw autorskich, praw pokrewnych, praw 
własności przemysłowej, dóbr osobistych lub innych praw osób trzecich. Pełną odpowiedzialność 
z powyższego tytułu ponosi Wystawca i Podwystawca, który zobowiązany jest zwolnić 
Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i pokryć Organizatorowi wszelkie ewentualne szkody 
i koszty, wynikłe z tytułu zgłoszenia takich roszczeń wobec Organizatora, przez osoby trzecie.  

 
 

4. Uczestnicy targów zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP oraz 
ppoż. Uczestnik na swoim stoisku, jak i na całym terenie targów, zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów sanitarnych (SANEPID), przeciwpożarowych, BHP i administracyjnych 
oraz wewnętrznych zarządzeń obowiązujących na terenie Expo XXI, Ignacego Prądzyńskiego 
12/14, 01-222 Warszawa 

5. Obsługę uczestników zapewnia Recepcja Główna znajdująca się na terenie Expo XXI, Ignacego 
Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa. Recepcja Główna czynna jest w dniach targów w 
godzinach 8:00 do 18:00 oraz w dniach montażu, w godzinach 8:00 – 22:00. 

6. Uczestnik jest zobowiązany do bezwzględnego przebywania na stoisku oraz do zachowania 
pełnego wyposażenia stoiska w godzinach otwarcia GASTROTARGÓW SMAKKI tj. od 10:00 do 
17:00 w dniach 23-25 marca 2023. 

7. Wywóz eksponatów oraz demontaż stoiska przed zakończeniem targów są zabronione. 
8. W przypadku wcześniejszego opuszczenia lub demontażu stoiska Wystawcy nie zostanie 

zwrócona kaucja pobierana przy podpisywaniu Umowy Uczestnictwa. 
9. Uczestnik oraz osoby zatrudnione przez Uczestnika do montażu i demontażu powierzchni 

wystawienniczej (stoiska) są uprawnione do przebywania na terenie targów w okresie montażu i 
demontażu stoisk. Pozostanie na terenie EXPO XXI poza wymienionymi godzinami w dniach 
montażu i demontażu stoisk musi być bezwzględnie uzgodnione z Organizatorem. Uczestnik 
może zostać obciążony wynikającymi z tego tytułu kosztami, takimi jak wynajęcie dodatkowej 
ochrony, oraz obsługi gospodarczej i technicznej. 

10. W czasie przewidzianym na montaż i demontaż, w obrębie swojego stoiska, Uczestnik ma prawo 
dokonywać tylko niezbędnych robót montażowych i ostatecznego retuszu. Nie wolno natomiast 
dokonywać podstawowych prac (stolarskich i malarskich, itp.), związanych z przygotowaniem 
stoisk lub eksponatów. W szczególności zabronione są prace związane ze spawaniem, 
szlifowaniem drewna i gipsu oraz inne prace powodujące zapylanie. 

11. W przypadku wykonywania zabudowy w technice płyt pilśniowych, płyt wiórowych lub płyt gipsowo-
kartonowych prace związane z obróbką tych materiałów i powodujące zapylenie, bezwzględnie 
stosowane muszą być elektronarzędzia ze zbiornikami do gromadzenia pyłu. Prace powodujące 
zapylenie powinny być zakończone nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem targów, a teren 
stoiska i przyległy oczyszczony przez Wykonawcę. Niedostosowanie się do tego wymogu może 

http://www.smakki.pl/


stanowić podstawę do przerwania prac na stoisku i obciążenia kosztami sprzątania firmę 
wykonującą zabudowę.  

12. Zabrania się wystawcom oraz wykonawcom stoisk naruszania struktury posadzek, ścian, stropów 
oraz wprowadzania innych zmian strukturze hal EXPO XXI w tym np. malowanie ścian, układanie 
wykładzin na ciągach komunikacyjnych, wbijanie gwoździ, wstrzeliwanie kołków etc.  

13. W przypadku pozostawienia przez Wystawcę folii, materiałów reklamowych oraz taśmy na 
ścianach oraz podłodze, Wystawca zostanie obciążony kwotą 500 zł za usunięcie każdego metra 
kwadratowego folii lub materiałów reklamowych. W przypadku pozostawienia taśmy Wystawca 
zostanie obciążony kwotą 50 zł za usunięcie każdego metra bieżącego taśmy.  

14. Wystawca zobowiązany jest do codziennego sprzątania ciągów komunikacyjnych w obrębie stoiska 
podczas montażu i demontażu oraz stoiska targowego podczas trwania imprezy targowej. W 
przypadku niewykonania powyższych prac porządkowych Organizator zleci ich wykonanie na koszt 
i ryzyko Wystawcy. 

15. Stoiska wystawiennicze łącznie z urządzeniami i eksponatami oraz nośnikami reklam należy 
montować w taki sposób, żeby nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, a w szczególności dla życia i zdrowia osób przebywających na terenie EXPO XXI. 

16. Organizator ma prawo nie wpuścić bądź usunąć z terenu targów  osoby nieposiadające 
Identyfikatorów lub Opasek Uczestnika. 

17. Każda ścianka przylegająca bezpośrednio do innego stoiska i będąca wyższą niż 2,5 m musi być 
od strony tego drugiego stoiska estetycznie wykończona w kolorze białym lub musi być 
przeźroczysta. 

18. W dniach i godzinach montażu i demontażu stoisk udostępniane jest tylko techniczne podłączenie 
prądu elektrycznego. 

19. W uzasadnionych wypadkach, Organizator może ingerować w wystrój i wyposażenie powierzchni 
wystawienniczej (stoiska), w szczególności usuwać przedmioty niebezpieczne i wydzielające 
nieprzyjemne zapachy, demontować urządzenia zakłócające pracę innym Uczestnikom na koszt i 
ryzyko Wystawcy. 

20. Eksponaty nie mogą być umieszczane w przejściach. Przejścia powinny przez cały czas 
pozostawać niezablokowane. 

21. W halach, w których odbywają się targi obowiązuje całkowity zakaz wkręcania, przybijania, 
przyklejania i opierania jakichkolwiek przedmiotów do ścian i innych konstrukcji stałych budynku. 

22. Maszyny i urządzenia wolno podłączyć tylko wtedy, gdy wyposażono je we wszelkie przepisowe 
elementy ochronne, a w szczególności w osłony i barierki zapobiegające dostępowi osób 
nieuprawnionych. Uruchamianie maszyn i urządzeń nie odpowiadających wymogom 
bezpieczeństwa oraz obsługiwanie ich przez personel nieuprawniony jest zabronione. Przy 
demonstrowaniu maszyn i urządzeń w ruchu należy wydzielić i odpowiednio zabezpieczyć teren 
przeznaczony na ten cel. 

23. Wystawcy nie wolno demontować stoiska i usuwać eksponatów w czasie otwarcia targów. Przez 
cały okres otwarcia targów oraz w czasie instalowania i rozbierania swojej ekspozycji na stoisku 
powinien być obecny upoważniony przedstawiciel Wystawcy. Po zakończeniu targów Wystawca 
zobowiązany jest usunąć eksponaty, tablice reklamowe, bannery i inne nośniki oraz przywrócić 
zajmowaną powierzchnię wystawienniczą (stoisko) do stanu z dnia przekazania przez 
Organizatora. W miarę możliwości technicznych i organizacyjnych Organizator może wyrazić 
zgodę na wykonanie powyższych czynności w terminie innym niż wskazany. W przypadku 
niewykonania powyższych czynności w terminie demontażu lub w terminie uzgodnionym z 
Organizatorem, Organizator wykona lub zleci ich wykonanie na koszt i ryzyko Wystawcy, a 
pozostawione przez Wystawcę elementy zabudowy i wyposażenia stoiska, a także eksponaty, 
tablice reklamowe, bannery oraz inne nośniki nieusunięte w okresie demontażu, Organizator 
usunie z powierzchni Expo XXI, na koszt i ryzyko Wystawcy. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek 
odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie mienia Wystawcy nieusuniętego w terminie z 
terenu targów. 

24. Za zaistniałe w powierzchni wystawienniczej braki i uszkodzenia Wystawca zostanie obciążony 
równowartością aktualnej ceny rynkowej zaginionego lub uszkodzonego przedmiotu. Wystawca 
ponosi odpowiedzialność również za ewentualne braki i uszkodzenia urządzeń, przyłączy wodnych 
i prądu, pomieszczeń lub rzeczy znajdujących się na terenie Forum, z których korzysta Wystawca, 
jego pracownicy lub osoby przez niego zatrudnione. 

25. Transport, przeładunek, pakowanie i rozpakowanie, montaż i demontaż eksponatów i innych 
materiałów na terenie targów Wystawca wykonuje na własny koszt i ryzyko. 

26. Transport materiałów szczególnie ciężkich i wielkogabarytowych wymaga wcześniejszego 
zgłoszenia. Niezgłoszenie Organizatorowi tego rodzaju przedmiotów może wykluczyć możliwość 



eksponowania ich w trakcie targów. Dodatkowo przedmioty takie wymagają oryginałów 
certyfikatów niepalności, a ich lokalizacja w trakcie targów musi być zatwierdzona przez 
Organizatora. 

27. Transport, wyładunek, rozpakowanie, montaż, demontaż, spakowanie i załadunek eksponatów 
oraz innych materiałów wystawowych wykonywane są przez Wystawcę, na jego koszt i ryzyko. 
Ponadto: 
- pojazdy zajmujące się rozładunkiem powinny być w nienagannym stanie technicznym, (brak 
wycieków, normalna emisja spalin itd.), 
- rozładunek odbywa się na tyłach hali 1 i 3, 
- rozładunek powinien odbyć się tak szybko i sprawnie jak to możliwe (maksymalny czas postoju 
samochodu przy rampie rozładunkowej – 2 godz.) 
- wszystkie samochody, po dokonanym rozładunku, muszą niezwłocznie opuścić teren EXPO XXI, 
- Wystawcy po zakończeniu rozładunku zostaną obciążeni kosztami postoju wg cennika EXPO 
XXI, 
- Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia pojazdów, które nie spełnią ww. warunków. 

28. Na terenie EXPO XXI obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania samochodów dostawczych o 
nośności powyżej 3,5 tony oraz przyczep. W/w samochody mogą przebywać na terenie tylko w 
dniach i godzinach montażu i demontażu stoisk. 

29. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać „Regulaminu Warszawskiego Centrum EXPO XXI” 
30. Projekt instalacji elektrycznej na stoisku budowanym przez Wystawcę podlega zatwierdzeniu 

Organizatora. Projekt ten winien być przygotowany przez osobę posiadającą stosowne 
uprawnienia i przedstawiony Organizatorowi nie później niż w terminie 14 dni przed datą 
rozpoczęcia targów. Instalacja elektryczna musi być wykonana przez osobę posiadającą stosowne 
uprawnienia. Nie przedstawienie projektu instalacji elektrycznej w wyznaczonym powyżej terminie 
uprawnia Organizatora do odmowy udzielenia zgody na podłączenie zasilania, co nie zwalnia 
Wystawcy z obowiązku pokrycia kosztów doprowadzenia zasilania elektrycznego stoiska. 

31. Wystawca zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi projektu zabudowy stoiska w 2 rzutach 
z zaznaczeniem miejsc doprowadzenia mediów: wodno-kanalizacyjnego, przyłącza elektrycznego 
oraz innych niezbędnych do jej realizacji dokumentów (w tym specyfikacji użytych materiałów wraz 
z atestami na stopień palności) nie później niż w terminie 21 dni przed datą rozpoczęcia targów 
oraz uzyskania zgody Organizatora na realizację projektu 

32. Wystawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie i działanie wewnętrznej instalacji 
elektrycznej oraz zabudowę stoiska, natomiast Organizator odpowiada jedynie za poprawność 
wykonania doprowadzającego przyłącza elektrycznego i zapewnienie mocy zgodnej z 
zamówieniem. Organizator nie wykonuje wewnętrznej instalacji elektrycznej na stoisku. 

33. Wystawca jest zobowiązany ułożyć wykładzinę w obrębie wynajmowanej powierzchni 
wystawienniczej lub w inny sposób (zaakceptowany przez Organizatora) zabezpieczyć podłogę w 
obszarze swojego stoiska. 

34. Na terenie Warszawskiego Centrum EXPO XXI zabronione jest prowadzenie przez Wystawców 
jakiejkolwiek działalności komercyjnej bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora 

35. Degustacje alkoholu na stoiskach są możliwe wyłącznie na koszt i ryzyko Wystawcy 
36. Wystawca wykonujący zabudowę stoiska we własnym zakresie lub za pośrednictwem firmy 

zewnętrznej w okresie montażu, nie później niż w dniu poprzedzającym otwarcie Targów 
zobowiązany jest zgłosić się do Punktu Technicznej Obsługi Wystawców, celem dokonania 
protokolarnego odbioru powierzchni wystawienniczej od Organizatora. Organizator zastrzega sobie 
prawo do wyznaczenia określonego terminu odbioru powierzchni wystawienniczej. Odbioru 
powierzchni wystawienniczej dokonać może jedynie upoważniony przedstawiciel Wystawcy. Za 
osobę upoważnioną uznaje się osobę, która złożyła podpis na Umowie Uczestnictwa lub widnieje 
w Umowie Uczestnictwa jako osoba kontaktowa. Wszelkie inne osoby celem odbioru stoiska 
powinny posiadać pisemne upoważnienie od Wystawcy. 

37. Wystawca w dniu poprzedzającym otwarcie Targów w godzinach 14.00-21.00 zobowiązany jest 
zgłosić się do Biura Targów, celem dokonania rejestracji. 

38. Organizatorzy nie organizują odpraw celnych. 
39. Rozładunek i transport materiałów i eksponatów na terenie hali odbywa się staraniem Wystawcy. 

Przewóz ciężkich przedmiotów na terenie obiektu może być zlecony firmom EXPOSPED i 
NETLOG, które posiadają swoje przedstawicielstwo na terenie EXPO XXI, dysponują odpowiednim 
sprzętem i mają wyłączność na te usługi w obrębie obiektu. 
 

 
 



§ 15 
Postanowienia końcowe 
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, przełożenia terminu lub 

częściowego zamknięcia targów w przypadku zaistnienia okoliczności, za które Organizator nie 
ponosi odpowiedzialności, w tym wskutek działania siły wyższej, w szczególności pożaru, 
wichury, zalania, uderzenia pioruna, eksplozji, strajku, manifestacji, ataku terrorystycznego, 
epidemii, wojny, żałoby narodowej, decyzji organu administracji publicznej, samorządowej bądź 
specjalnej, zakazującej organizacji imprezy lub organizacji wszelkich imprez.  

2. W przypadku, gdy targi nie odbędą się z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Organizator, Organizator niezwłocznie zwróci na swój koszt kwoty wpłacone przez Uczestników 
na wskazane przez nich konta bankowe. 

3. W przypadku, gdy targi nie odbędą się z przyczyn, za które Organizator odpowiedzialności nie 
ponosi zostanie przeprowadzona ankieta wśród Wystawców i większością głosów zostanie 
wybrane jedno z poniższych rozwiązań: 
a) kwoty wpłacone przez Uczestników zostaną zwrócone po potrąceniu poniesionych przez 

Organizatora, w związku z organizacją targów, kosztów. Kosztami, o których mowa, 
Organizator obciąży każdego Uczestnika proporcjonalnie do wartości zamówionych przez 
każdego z Uczestników usług związanych z uczestnictwem w Forum. 

b) środki wpłacone na targi zostaną przesunięte w całości na inny termin, w którym będzie 
możliwa organizacja targów. 

4. W przypadkach określonych powyżej, Wystawcom nie przysługuje uprawnienie do żądania od 
Organizatora jakiegokolwiek odszkodowania.  

5.  Organizator zastrzega sobie prawo do dodania lub usunięcia z oferty określonej w Umowie 
Uczestnictwa oraz Formularzach Zamówień, poszczególnych usług. 

6. Doręczenia pism pomiędzy Stronami w ramach realizacji Umowy Uczestnictwa odbywać się będą 
na adresy Stron wskazane w Umowie Uczestnictwa. W czasie trwania targów pisma mogą być 
doręczane, za pokwitowaniem upoważnionej osoby, również na terenie Expo XXI w odniesieniu 
do Organizatora w Recepcji, a w odniesieniu do Wystawcy w miejscu wynajętej powierzchni 
wystawienniczej (stoiska). 

7. Poprzez podpis na Umowie Uczestnictwa Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania 
niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych 
ustaleń dokonanych między Wystawcą a Organizatorem. 

8. przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów określonych w Regulaminie Organizator 
zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia, a 
kwoty wpłacone za udział w Targach nie podlegają zwrotowi. Wystawca zapłaci Organizatorowi 
karę umowną w wysokości 20 000 PLN + VAT. 

9. W sprawach nieuregulowanych w Umowie Uczestnictwa, Formularzach Zamówień i niniejszym 
Regulaminie zastosowanie mają przepisy Regulaminu Warszawskiego Centrum Expo XXI, 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

10. Do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst regulaminu w 
języku polskim. Prawem obowiązującym przy interpretacji regulaminu jest prawo polskie. 

11. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu udziału w Targach oraz robót, dostaw i usług zleconych 
Organizatorom przez Wystawców będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby 
Organizatora. 

12. Regulamin niniejszy jest integralną częścią Zgłoszenia Udziału w Targach. 

 

Organizator 
Space4Trade Sp. z o.o. 
42-506 Będzin  
ul. Juliusza Słowackiego 39 


