REGULAMIN GASSHOW & AUTOSERVICE EXPO 2017
31.01.2015
GASSHOW & AUTOSERVICE EXPO 2017 GENERAL REGULATIONS
Termin nadsyłania
Application deadline

7-8.04.2017 EXPO XXI CENTRE, WARSAW (PL)
§ 1. Postanowienia ogólne
1. W dniach 7-8.04.2017 odbędą się w Warszawie w Centrum Wystawienniczym EXPO XXI Międzynarodowe Targi
GasShow 2017, zwane dalej Targami.
2. Organizatorem Targów jest Idea Ahead z siedzibą w Warszawie, zwana dalej Organizatorem.
3. Zgłoszenie uczestnictwa w targach następuje na formularzu zgłoszenia udziału. Kompletnie wypełniony
formularz zgłoszenia udziału, podpisany przez prawnie upoważnionych reprezentantów Uczestnika, należy
przekazać Organizatorowi najpóźniej do 28.02.2017. Przesłanie Organizatorowi wypełnionego formularza
zgłoszenia udziału jest potwierdzeniem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraził
zgodę na włączenie jego treści do umowy z Organizatorem.
4. Organizator może odstąpić od umowy w terminie do 7.04.2017. Oświadczenie Organizatora o odstąpieniu musi
zostać złożone w formie pisemnej, za pośrednictwem telefaksu lub wiadomości e-mail. W przypadku
odstąpienia od umowy Organizator jest zobowiązany zwrócić kwotę wpłaconą przez uczestnika z tytułu
realizacji umowy w terminie 7 dni od daty odstąpienia.
5. Wynikający z pkt. 4. obowiązek Organizatora wyczerpuje świadczenia do których jest on zobowiązany. Oznacza to,
że Uczestnik nie będzie mógł dochodzić od Organizatora żadnych innych roszczeń majątkowych powstałych na tle
zawarcia umowy na uczestnictwo w Targach.

§ 1. General provisions
1. On 7-8.04.2017 in EXPO XXI Warsaw International Expocentre there will be held International GasShow 2017
Exibition, further called the Exhibition.
2. The Exhibition is organised by Idea Ahead, based in Warsaw, Poland, further called the Organiser.
3. Application to the Exhibition should be submitted on application form. A completely filled out application form, signed by the Participant’s legally authorised representatives, must be submitted to the
Organiser by 28.02.2017. Filled out application form to the Organiser confirms that the Participant has
become acquainted with the contents of these Regulations and has expressed permission to include it in
the contract with the Organiser.
4. The Organiser may renounce the contract by 7.04.2017. The Organiser’s declaration on renounce must
be presented in writing, by fax or by e-mail. In that case, Organiser will be obliged to return the amount
paid by the participant within 7 days of the date of renounce.
5. The Organiser’s obligation resulting from point 4. exhausts the performances to which he is obliged.
This means that the Participant will not be able to pursue any other property claims from the Organiser,
resulting from concluding the contract for participating in the Exhibition.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Targach
1. Uczestnik ma prawo do prezentacji swojej firmy i oferty handlowej na wynajętej powierzchni targowej.
Minimalna powerzchnia jaką może zamówić Uczestnik to 9 m2.
2. Wynajęcie powierchni wystawowej uprawnia Uczestnika do bezpłatnego wpisu do katalogu Targów.
3. Uczestnik może skorzystać z dodatkowych usług (np. zamówienie dodatkowego sprzętu i obsługi, dodatkowych usług reklamowych, zamówienie reklamy w katalogu Targów, zakupu kart wstępu na konferencję
i Wieczorną Galę) wg obowiązującego cennika przedstawionego przez Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia na wystawę zbyt dużych lub niebezpiecznych eksponatów. Sposób prezentacji firmy i oferty handlowej Uczestnika nie może zakłócać prezentacji innych Uczestników.
5. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego ekspozycji wystawowej oraz wywołane
przez jego pracowników w trakcie przygotowania, trwania i likwidacji Targów. Mocowanie eksponatów do ścian
modułu powinno być wcześniej zgłoszone Organizatorowi i dokonane w sposób przez niego zatwierdzony.
6. Stoiska niezabudowane udostępniane są Uczestnikom od 6.04.2017, g. 4.00. Stoiska zabudowane udostępniane są od 6.04.2017 g. 13.00. Uczestnicy powinni opuścić stoiska do 8.04.2017 g. 22.00.
7. Uczestnik oświadcza, iż na wypadek nie zajęcia wynajętej powierzchni targowej do godz. 8.00 w dniu
7.04.2016 udziela Organizatorowi upoważnienia do wykorzystania tej powierzchni według uznania Organizatora. Powyższe postanowienie nie ma żadnego wpływu na inne obowiązki wynikające dla stron z zawarcia
umowy na uczestnictwo w Targach.
8. Uczestnik chcący zademonstrować eksponaty w działaniu musi otrzymać pisemną zgodę Organizatora
na pokaz ich działania. Uczestnik jest zobowiązany zapewnić przez cały czas bezpieczeństwo osób trzecich.
Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek prezentacji działania eksponatu.
9. Uczestnik nie jest uprawniony do udostępniania powierzchni wystawowej innym podmiotom.

§ 2. Rules regarding participation in the Exhibition
1. The Participant may present its company and trade offer on the purchased exhibition area. The minimum
area that can be ordered is 9 m2.
2. Purchasing the exhibition area entitles the Participant to the free of charge entry to the exhibition catalogue.
3. The Participant may order the additional services (e.g. additional stand equipment or service, additional
advertising services, advertisement in the exhibition catalogue, admission cards to the conference, invitations to the Evening Gala) according to the price list presented be the Organiser.
4. The Organiser reserves the right to refuse to accept exhibits that are too big or dangerous. The way in
which the Participant’s company and offer is presented cannot disturb other Participants.
5. The Participant bears exclusive responsibility for any damages resulting from its exposition and the
activities of his employees during the Exhibition, preparations and liqudation the Exhibition. The Organiser
should be informed beforehand about any fixing of exhibits to the section partitions. The method of fixing
should be approved by the Organiser.
6. Non-build stands will be able to acces by Participants from 6.04.2017, g. 4.00 a.m. Build stands will be
able to access from 6.04.2017, 1.00 p.m. Participants should leave stands before 8.04.2017, 10.00 p.m.
7. The Participant declares that if he does not occupy the ordered exhibition area by 7.04.2016, 8.00 a.m.,
he permits the Organiser to use the area by the Organiser. The above does not affect other obligations for
the parties resulting from concluding the contract for participating in the Exhibition.
8. Participant wishing to demonstrate the exhibits in action must have the Organiser’s permission to do so
in writing. The Participant is obliged to ensurethe safety of third parties at all times. The Participant bears
sole responsibility for damage resulting from the exhibit’s presentation.
9. Participant is not allowed to rent the ordered exhibition area to other companies.

§ 3. Warunki płatności
1. Zaliczkę w wysokości 30% kosztów brutto uczestnictwa w Targach Uczestnik zaobowiązany jest wpłacić na konto
Organizatora w terminie 7 dni od przesłania zgłoszenia, na podstawie przedłożonej faktury proforma. Kwota należności zostanie przeliczona na PLN zgodnie z zamówieniem, według kursu EUR/PLN w NBP w dniu wystawienia faktury
proforma. W celu ograniczenia ryzyka związanego z potencjalnym wahaniem kursu EUR/PLN, zastosowanie będą
miały wartości kursu EUR/PLN w NBP w przedziale 4,00 – 4,60. W przypadku przekroczenia przez kurs EUR/PLN
w NBP którejś z tych wartości, zastosowanie będzie miała jedna ze skrajnych wartości w przedziale 4,00 – 4,60. Po
otrzymaniu wpłaty, Organizator prześle Uczestnikowi stosowną fakturę VAT.
2. Pozostałą część kosztów uczestnictwa w Targach Uczestnik opłaca w terminie 14 dni od momentu wystawienia
faktury VAT przez Organizatora, nie później jednak niż do 17.03.2017.
3. Uchybienie terminom płatności, zastrzeżonym w pkt. 1 i 2, może być traktowane przez Organizatora jako bezpodstawna rezygnacja z udziału w Targach, co oznacza jednostronne zerwanie umowy przez Uczestnika. W takim
przypadku Uczestnik zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi pełną kwotę za uczestnictwo w Targach wynikającą
ze zgłoszenia udziału.
§ 4. Rezygnacja z udziału w Targach
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Targach za zapłatą odstępnego w wysokości30% opłaty za uczestnictwo wynikającej ze zgłoszenia udziału pod warunkiem, że z prawa tego skorzysta do dnia 31.01.2017.
2. Oświadczenie o rezygnacji wymaga dla swej ważności powiadomienia Organizatora w formie pisemnej. Za datę
rezygnacji z uczestnictwa uważa się datę wpływu pisma do biura Organizatora.
§ 5. Wpis do katalogu Targów
1. Wpis do katalogu składa się z: pełnej nazwy Uczestnika, pelnych danych teleadresowych, numeru stoiska oraz maksymalnie 100 słów z opisem oferty.
2. Wszystkie dane do wpisu w katalogu Uczestnik zobowiązany jest przesłać do Organizatora najpóźniej
do dnia 28.02.2017. Niedotrzymanie tego terminu upoważnia Organizatora do nieumieszczenia w katalogu
informacji na temat Uczestnika.
§ 6. Ubezpieczenie i ochrona
1. Zaleca się Uczestnikom ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, wynikającej z uczestnictwa
w Targach, jak również ubezpieczenie eksponatów.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i uszkodzenia eksponatów znajdujących się na
wystawie przed, po i w czasie trwania imprezy, jak również za powstałe szkody spowodowane przez personel targowy i publiczność.
3. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu i wody oraz innymi przyczynami losowymi.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Sądem właściwym dla wszystkich sporów wynikających z niniejszego regulaminu jest Sąd
m. st. Warszawy.

§ 3. Payment Conditions
1. An advance payment amounting to 30% of the participation costs in the Exhibition, should be transferred to the Organiser’s bank account in the term of 7 days since the application for is sent, due to the
proforma invoice issued by the Organiser. After receiving the payment, Organiser will isuue and deliver to
the Participants the VAT invoice.
2. The remaining part of the payment for participation in the Exhibition should be realised within 14 days
of issuing the VAT invoice by the Organiser, not later than by 17.03.2017.
3. Missing the terms given in items 1 and 2 may be treated by the Organiser as the unjustified resignation
from taking part in the Exhibition and breaking the contract by the Participant. In case the Participant will
be obliged to pay the Organiser the full amount for the ordered exhibition area and any other services.
§ 4. Giving up the participation
1. The Participant may give up the participation in the Exhibition after paying 30% of the fee for participating in the Exhibition resulting from the application form, under the condition that he uses this right by
31.01.2017.
2. The declaration on resigning must be confirmed by a written statement sent to the Organiser. The date
of receiving this document by the Organiser will be treated as the date of the Participant’s resignation.
§ 5. Entry to the exhibition catalogue
1. The Catalogue entry consists of: the Participant’s full teleaddress data, exhibition stand number, and the
description of the offer up to 100 words.
2. The Participant should provide Organiser with the catalogue entry information by 28.02.2017 by e-mail.
Missing that deadline allows the Organiser to not include the Participant’s data in the exhibition catalogue.
§ 6. Insurance and security
1. It is recommended that Participant should have civil liability insurance which will cover participation in
the Exhibition, as well as insurance of exhibits.
2. The Organiser will not bear any responsibility for accidents and damage done to the exhibits in the exhibition hall before, during, and after the Exhibition. The Organiser will not be responsible for any damage
done by the public and exhibition staff.
3. The Organiser will not be responsible for damage caused by theft, fire, explosion, flooding, breaks in
power and water supply, and other unpredictable events.
§ 7. Final settlements
1. Matters not included in the Regulations will be regulated on the basis of the appropriate provisions of
the Civil Code.
2. The competent court for all disagreements resulting from the present regulations will be the court proper
to the place of seat of the Organiser.
3. Disagreements resulting from the Regulations and from the Participant’s participation in the Exhibition
will be settled on the basis of the Polish law.
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