Regulamin uczestnictwa
I. Informacje ogólne

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w TECH TRADE SHOW
obowiązują wszystkich uczestników wystawy i ekspozycji, konferencji, eventów organizowanych
przez MIT MEDIA Group spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie (02-495 ),
przy ul. Michała Spisaka 66, wpisanej do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr
KRS0000362349,NIP: 5222957764, zwana dalej Organizatorem.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w evencie TECH TRADE SHOW są integralna
częścią Zgłoszenia Uczestnictwa i łącznie z nim stanowią umowę o wynajmie powierzchni oraz
świadczeniu dodatkowych usług zawarta pomiędzy stronami.
3. W evencie mogą brać udział te firmy, których zakres działania oraz prezentowana oferta są zgodne
z tematyką i zakresem branżowym eventu, chyba że Organizator wyrazi zgodę na udział w targach
firm, których oferta nie jest związana z zakresem branżowym eventu.

II. Warunki uczestnictwa

1. Zgłoszenie udziału i wynajem powierzchni.
1.1. Zgłoszenie udziału i wynajem powierzchni wystawienniczej oraz konferencyjnej przez
Uczestnika następuje po otrzymaniu przez Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego
przez osobę upoważnionej do reprezentowania firmy Zgłoszenia Uczestnictwa udostępnionego
przez Organizatora.
1.2. Podpisanie Zgłoszenia Uczestnictwa przez Uczestnika stanowi zawarcie umowy pomiędzy
Uczestnikiem i Organizatorem.
1.2.1. Płatności z tytułu uczestnictwa w evencie określone są w Zgłoszeniu Uczestnictwa oraz
w Części VII niniejszego Regulaminu (Warunki płatności), 1.2.2. wraz ze Zgłoszeniem Uczestnictwa
firma powinien przesłać kopie aktualnego wypisu z KRS lub kopie zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku Uczestników zagranicznych dokumentu
rejestracyjnego wydanego przez odpowiedni organ.
1.3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Organizator zastrzega sobie prawo odmowy
przyjęcia Zgłoszenia Uczestnictwa zobowiązując się jednocześnie do pisemnego powiadomienia
o tym firmy składającej Zgłoszenie Uczestnictwa.
1.4. W przypadku dostarczenia zgłoszenia po wyznaczonym w Zgłoszeniu Uczestnictwa terminie
Uczestnik może nie mieć możliwości skorzystania z pełnej oferty Organizatora.
2. Warunki objęcia stoiska wystawienniczego jest wykonanie wszystkich następujących czynności:
a) dokonanie przez Uczestnika wpłaty pełnej należności wynikającej z zamówienia na zasadach
określonych w Części VII (Warunki płatności),
b) zgłoszenie się do Biura Organizacyjnego, które zarejestruje firmę,

c) odebranie identyfikatorów PARTNER – wg zasad określonych w Części V pkt. 2, 3 niniejszego
Regulaminu Uczestnictwa w evencie.
3. Forma udziału w evencie
a) Partner bierze udział w evencie we własnym imieniu i nie jest uprawniony do oddawania
do użytkowania lub wynajmowania stoiska lub jego części firmom trzecim, z zastrzeżeniem
postanowień Części II pkt. 3 b-e,
b) Partner uprawniony jest do udostępnienia całości lub części powierzchni wystawienniczej,
lub konferencyjnej innemu Wystawcy na zasadach Współwystawcy jedynie za pisemna zgoda
Organizatora,
c) Partner jest zobowiązany do wniesienia w imieniu Współwystawcy wszelkich opłat i kosztów
związanych z uczestnictwem Współwystawcy w evencie; Wystawca ponosi pełna odpowiedzialność
za działania Współwystawcy, jak za swoje własne,
d) Partner oświadcza, że dokonuje zgłoszenia udziału Współwystawcy eventu za jego zgodą.
4. Organizator przydziela Partner powierzchnie wystawienniczą lub konferencyjną stosownie do
kolejności wpływu Zgłoszeń Uczestnictwa, projektu zabudowy powierzchni wystawienniczej oraz
warunków organizacyjno – technicznych wystawy. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
lokalizacji przydzielonej powierzchni wystawienniczej ze względów projektowo-technicznych
i organizacyjnych. W takim przypadku Partnerowi nie przysługuje prawo do odszkodowania ze
strony Organizatora.
5. Wraz z przesłaniem Zgłoszenia Uczestnictwa Partner wyraża zgodę Organizatorowi na używanie
logotypu i oznaczenia firmy dla celów związanych z realizacją eventu. Jednocześnie Partner
oświadcza, że logotyp oraz oznaczenie firmy, przekazane Organizatorowi stanowią własność Partner
i przekazując powyższe Organizatorowi nie zostaną naruszone jakiekolwiek prawa osób trzecich.

III. Rozłożenie Stoiska

1. Partner w ramach umowy otrzymuje od Organizatora powierzchnie o zamówionych rozmiarach
oraz stół i dwa krzesła.
2. Jeśli Partner chciałby wyposażyć stoisko we własne meble, elementy ekspozycyjne, etc. powinien
przysłać wykaz przedmiotów do Organizatora do 20.10.2017 r.
3. Prace montażowe powinny odbywać się w obrębie własnego stoiska w dniu 26.09.2017
w godzinach 7 – 9.30.
4. Wykonawcy montażu i demontażu stoisk zobowiązani są do oczyszczenia i uporządkowania
zajmowanej powierzchni.
5. Demontaż ekspozycji może rozpocząć się po zakończeniu targów tj. w godz. 17 – 19, 26.09.2017;
6. Za wszelkie stwierdzone przez Organizatora uszkodzenia powstałe z winy Partnera odpowiada
Partner.

IV. Zaproszenia, identyfikatory PARTNER, identyfikatory.

1.W czasie trwania eventu do wielokrotnego wstępu na event upoważniają identyfikatory Partner.
2. Wystawca otrzymuje identyfikatory WYSTAWCA bezpłatnie zgodnie z podpisanym zgłoszeniem
3. Wystawca może dokupić zaproszenia do odwiedzenia targów oraz identyfikatory Partnera
w dowolnej liczbie w cenie określonej w Postanowieniach Szczegółowych do Regulaminu
Uczestnictwa w Wystawie.
4. Do wstępu na teren targów w czasie ich trwania uprawniają również:
bilety wstępu i zaproszenia przygotowane i wydawane przez Organizatora (zaproszenia drukowane
przez Uczestników, Współwystawców i osoby trzecie nie uprawniają do wejścia na teren eventu).

5. W okresie montażu oraz demontażu stoisk określonym w pkt. 2 postanowień szczegółowych do
Regulaminu Uczestnictwa w evencie, wstęp na teren eventu możliwy jest po okazaniu identyfikatora
Partner.

V. Przepisy przeciwpożarowe

1. Wystawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania ogólnych przepisów i poleceń w zakresie
ochrony przeciwpożarowej oraz zasad porządkowych ustalonych przez Organizatora w Regulaminie
Obiektu.
2. W szczególności zabronione jest:
a) palenie tytoniu i używanie otwartego ognia,
b) eksploatowanie urządzeń grzejnych takich jak: palniki gazowe, termowentylatory, itp.,
c) korzystanie z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej,
d) podłączenie do sieci elektrycznej urządzeń o łącznej mocy przekraczającej zgłoszona
Organizatorowi,
e) pozostawienie bez dozoru włączonych urządzeń elektrycznych nieprzystosowanych do ciągłej
eksploatacji,
f ) wnoszenie na teren hotelowy materiałów łatwopalnych i chemikaliów,
g) zastawianie przejść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowanie przejść
ewakuacyjnych.

VI. Warunki płatności

1. Partner przesyła do Organizatora wypełnione Zgłoszenia Uczestnictwa
2. Przelewa do 7 dni od daty podpisania Zgłoszenia Uczestnictwa 100 % wartości na podstawie
faktury pro-formy lub faktury.
3. Należność za usługi zamawiane w czasie eventu należy regulować w momencie składania
zamówienia, gotówką w kasie Organizatora.
5. Organizator nie gwarantuje wykonania zamówień złożonych na 3 dni przed rozpoczęciem eventu
i w czasie trwania eventu.
5. Warunkiem udziały w evencie jest dokonanie wpłaty pełnej należności wynikającej ze złożonego
zamówienia udokumentowanej odpowiednimi dowodami wpłat potwierdzonymi przez bank.
6. Wpłat należy dokonywać na konto firmy MIT MEDIA Group Sp. z o. o. w MILLENIUM BANK nr.:
33 1160 2202 0000 0001 6808 1422 7. Należność jest płatna w PLN – przez Uczestników polskich,
PLN lub Euro – przez Uczestników zagranicznych. W przypadku zapłaty w EUR należność w PLN
zostanie przeliczona wg średniego kursu EUR w NBP obowiązującego w ostatnim dniu roboczym
poprzedzającym datę wpływu Zgłoszenia Uczestnictwa do Organizatora.

VII. Rezygnacja z udziału w evencie

1. Partner ma prawo zrezygnować z udziału w evencie w terminie 7 dni od daty podpisania
Zgłoszenia Uczestnictwa. W takim przypadku Partner jest obciążony kosztami manipulacyjnymi
w wysokości 30% kwoty wynikającej ze Zgłoszenia Uczestnictwa.
2. Rezygnacja z udziału po 4.10.2017 skutkuje obciążeniem Partnera 100% kwoty wynikającej ze
Zgłoszenia Uczestnictwa.
3. Za termin rezygnacji przyjmuje się datę dostarczenia do Organizatora pisemnej rezygnacji
z udziału w wystawie.
4. Za rezygnacje z udziału w evencie uważa się również nie zgłoszenie się Partnera w dniu
rozpoczęcia eventu.

VIII. Ochrona i ubezpieczenie

1. Zaleca się Partnerowi ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestników przed, po
i w czasie trwania imprezy targowej, chyba że zostały umyślnie zawinione przez pracowników
Organizatora.
2. Partner odpowiada za szkody wyrządzone Organizatorowi eventu i osobom trzecim
spowodowane przez Uczestników, Współwystawców i osoby przez nich zatrudnione.
3. Organizator zastrzega sobie prawo – w sytuacji powstania okoliczności niezależnych od
Organizatora – do odwołania, skrócenia, przedłużenia lub częściowego zamknięcia eventu bez
prawa do odszkodowania na rzecz Partnera ani też zwrotu Partnera poniesionych przez niego
kosztów z tytułu uczestnictwa w evencie.
4. Wszelkie reklamacje Partner winny być zgłaszane pisemnie w terminie do 7 dni od daty
zakończenia eventu.
5. Reklamacje Partner nie zwalniają Partner z dokonania płatności wynikającej ze Zgłoszenia
Uczestnictwa.

IX. Postanowienia końcowe

1. Zapisy Regulaminu Uczestnictwa w wystawie, konferencjach, prezentacjach i Postanowień
Szczegółowych do Regulaminu Uczestnictwa w evencie oraz Regulaminu Obiektu, w którym odbywa
się event, stanowią integralna część umowy.
2. Partner wyraża zgodę na zamieszczanie w materiałach reklamowych i informacyjnych zdjęć
i opisów ekspozycji wystawienniczej, lub z prezentacji czy konferencji odbywających się podczas
TECH TADE SHOW, wykonanych przez Organizatora podczas trwania eventu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu
odtwarzania przez Wystawce utworów muzycznych podczas trwania imprezy.
4. Eksponaty nie mogą być usuwane ze stoiska w czasie trwania eventu.
5. Niniejszy Regulamin został sporządzony w dwóch wersjach językowych. W przypadku
jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy polską i angielską wersją obowiązująca wersja jest wersja
polska.
6. W przypadku nie unormowanych spraw niniejszymi przepisami obowiązują przepisy polskiego
prawa materialnego.

Terms and conditions
Rules of participation
I. General Information

1. The provisions of these Rules of Participation in the “TECH TRADE SHOW” shall be binding on all
participants of the exhibition and the exposition, as well as conferences and events organised by
MIT MEDIA Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [MIT MEDIA Group Limited Liability
Company] with its registered office in Warsaw (02-495) at 66 Michała Spisaka St. premises no. 10,
entered in the National Court Register under KRS no. 0000362349, tax identification number (NIP):
5222957764, hereinafter referred to as the Organiser.
2. The provisions of these Rules of Participation in the “TECH TRADE SHOW” event are an integral part
of the Application for Participation, and together they shall constitute the agreement for the rental
of space and provision of additional services concluded between the respective parties.
3. The event is open to those companies whose activities and the offer presented are consistent with
the subject matter and the industry scope of the event, unless the Organiser gives its consent for
participation in the fair to companies whose offer is unrelated to the industry scope of the event.

II. Conditions of Participation

1. Application for Participation and rental of space.
1.1. Application for participation and rental of exhibition and conference space by the Participant
shall be possible after the Organiser has received a properly completed copy of Application for
Participation form, provided by the Organiser and signed by a person authorised to represent the
Company.
1.2. By signing the Application for Participation, the Participant shall enter into a binding agreement
between itself and the Organiser.
1.2.1. Payments for participation in the event have been defined in the Application for Participation
and in Section VII of these Rules (Payment Terms).
1.2.2. In addition to the Application for Participation, the Participant is required to provide a copy
of its current excerpt from the commercial register (KRS) or a copy of its registration in the Register
of Economic Activity, and in the case of foreign Participants – a copy of the relevant registration
evidence, issued by competent authorities.
1.3. The Organiser reserves the right to refuse to accept the Application for Participation in highly
justified cases, and at the same time, undertakes to provide the applicant with a written notification
of any such refusal.
1.4. If the Application for Participation is submitted after the deadline stipulated therein, the
Participant may not be able to take advantage of all the options provided in the Organiser’s offer.

2. Rental of the exhibition stand, or the sublease of the conference room, shall be subject to
fulfilment of each of the following conditions by the Participant:
a) payment of the full amount specified in the order, in accordance with conditions set out in Section
VII (Payment Terms),
b) visit to the Organiser’s Office for registration purposes,
c) receipt of WYSTAWCA [PARTICIPANT] identifiers – in accordance with the principles set out in
Section V points 2 and 3 of these Rules of Participation in the event.
3. Form of participation in the event
a) The Participant shall participate in the event on its own behalf and shall not be entitled to sublet
or make available the stand or any part thereof to any third party, subject to the provisions of
Section II point 3 b-e,
b) The Participant shall be authorised to make available all or part of the exhibition space or
conference room to another Participant, on the principles provided for Co-Participants, only with the
written consent of the Organiser,
c) in the case of joint expositions of several companies using the same stand, the Application for
Participation shall provide a list of such companies, and the details of the Co-Participants shall be
registered in the Event Directory.
d) The Participant shall pay, on behalf of the Co-Participant, any and all fees and expenses related
to the participation of the Co-Participant in the event. The Participant shall be fully liable for its own
and Co-Participant’s actions.
e) The Participant represents that the application for the participation of the Co-Participant in the
event is made with the consent of the latter.
4. The Organiser allocates exhibition or conference space to Participants in accordance with the
order of submitted Applications for Participation, Exhibition Space Development Designs, as well as
organisational and technical conditions of the exhibition. The Organiser reserves the right to change
the location of the previously allocated exhibition space for design and technical or organisational
reasons. In any such case, the Participant shall not be entitled to compensation from the Organiser.
5. By sending its Application for Participation, the Participant agrees to the use of its logotype and
commercial markings by the Organiser for purposes related to the organisation of the event. At the
same time, the Participant represents and warrants that it is the rightful owner of the logotype and
commercial markings of its company, provided to the Organiser, and by providing the same to the
Organiser, it shall not violate any third party rights.

III. Development of the Stand

1. Organiser provides each Participant with an exhibition space of the ordered size, with a table and
two chairs.
2. The Participant who has ordered an exhibition space and want’s to develop the stand by itself,
using his own furniture, shall be required to report to deliver the full list of the objects and elements
of the stand to the Organiser, in writing within deadlines determined by the Organiser, i.e. do
20.10.2017.
3. The Participant who has ordered the stand, undertakes to arrange and prepare the stand for the
exhibition 26. October 2017 between 7.00 am and 9.30 pm.
4. Stand Developers, during the assembly and disassembly of the stand, shall be required to tidy and
clean the leased space. In the event of failure to tidy and clean the leased the space,
5. Liquidation of the exposition may begin after the end of the fair, that is 17.00-19.00 pm, 26
October 2017;

6. The Participant shall be responsible for any damages caused by the Stand Developer and
established by the Organiser.

IV. Invitations, identifiers: PARTNERS, identifiers.

1. During the event, multiple access to the premises shall be possible for holders of PARTNER
identification badges (identifiers).
2. The Participant shall be provided with WYSTAWCA identifiers free of charge, according to the order
3. The Participant may buy additional WYSTAWCA identifiers and invitations to the fair, in any
number, for a price which has been determined in the Specific Regulations to the Rules of
Participation in the Event.
4. Access to the fair premises during the event is also possible with the following: entry tickets and
invitations prepared and issued by the Organiser (access to the event premises shall not be possible
with invitations printed by the Participant, Co-Participants and third parties).
5. During the assembly and disassembly of the stand, as specified in point 2 of the Specific
Regulations to the Rules of Participation in the event, access to the event premises shall be possible
upon presentation of a PARTNER identification badge.

V. Fire Safety Regulations

1. The Participant shall strictly comply with the general rules and instructions on fire safety and
the provisions related to maintaining order, established by the Organiser in the Regulations of the
Facility.
2. In particular, the following shall be prohibited:
a) tobacco smoking and use of open fire,
b) operation of heating equipment, such as gas burners, fan heaters, etc.,
c) use of damaged or temporary electrical installation,
d) connecting equipment, to the power network, with a total capacity exceeding the value reported
to the Organiser,
e) leaving unattended electrical equipment which has not been designed for continuous operation
in the operational mode,
f ) bringing flammable materials and chemicals to the fair premises,
g) blocking passages and access ways to fire-fighting equipment and obstructing evacuation
pathways.

VI. Payment Terms

1. Partner should deliver a fulfilled Application for Participation to the Organiser
2. A full amount, 100% of all fees arising from the order (all parties listed in the Application for
Participation) must be paid within the timeframe specified in the invoice, but no later than 7 days
prior to the commencement of the event.
3. Any services ordered during the event must be paid at the time of order submission, in cash or by
credit card, at the cash office of the Organiser.
4. The Organiser does not guarantee that it will execute orders submitted 3 days prior to the
commencement of, or during, the event.
5. The Participant will be able to start using the exhibition stand upon payment of the whole amount
arising from the submitted order, as evidenced by a relevant proof of payment, certified by the bank.
6. All payments must be made to the bank account of MIT MEDIA Group sp. z o.o. held with
MILLENIUM BANK, account no.: 33 1160 2202 0000 0001 6808 1422. Payments by Polish Participants

shall be made in PLN, and payments by foreign Participants shall be made in EUR. In case of
payments made in EUR, the amount due in PLN shall be calculated at the average exchange rate of
EUR announced by the National Bank of Poland (NBP) on the last business day preceding the date
of receipt of the Application for Participation by the Organiser. The Participant shall bear all costs
related to bank fees and charges.

VII. Withdrawal from the event

1. The Participant has the right to withdraw from the event within 7 days before the date of its
commencement. In this case, the Participant shall be required to pay handling expenses equal to
30% of the amount arising from the Application for Participation.
2. In case of withdrawal from the event after the 4 October 2017, the Participant shall be required to
pay 100% of the amount arising from the Application for Participation.
3. The withdrawal date shall be the date of delivery of a written notification of withdrawal to the
Organiser.
4. Failure to appear at the event on the date of its commencement, shall be regarded as withdrawal
of the Participant from the event.

VIII. Security and Insurance

1. Participants are recommended to purchase and maintain a property and third party liability
insurance policies. The Organiser shall not be liable for any damages incurred by Participants before,
during and after the fair event, unless such damages are attributable to deliberate misconduct of
persons employed by the Organiser.
2. The Participant shall be responsible for any damages incurred by the Organiser of the event and
any third party, which are caused by the Participant, Co-Participants and persons employed by them.
3. In circumstances beyond its reasonable control, the Organiser reserves the right to cancel, shorten
or extend the duration of, or partially close the fair. In this case, the Participant shall not be entitled
to claim any compensation or reimbursement of expenses incurred by the Participant due to
participation in the event.
4. Any claims reported by the Participant must be in writing and submitted within 7 days from the
date of completion of the event.
5. The Participant shall not be relieved from the obligation of payments due under the Application
for Participation by reason of any claims submitted by the Participant.

IX. Final Provisions

1. Provisions of the Rules of Participation in the exhibition, conferences and presentations, as well as
the Specific Regulations to the Rules of Participation in the event, and the Regulations of the Facility
in which the event is being held, constitute an integral part of the agreement.
2. The Participant agrees to posting photos and descriptions of its exhibition, which will be taken/
prepared by the Organiser during the TECH TRADE SHOW , the presentations or conferences held
within the framework of the event, in advertising and publicity materials.
3. The Organiser shall not be liable for any third party claims related to the music (copyrighted
works) played by the Participant during the event.
4. During the fair, exhibits may not be removed from the exhibition stand.
5. These Rules have been drawn up in two language versions. In case of any discrepancy between
the English and the Polish version, the latter shall prevail.
6. Provisions of the substantive Polish law shall apply to any matters not provided for herein.

