REGULAMIN CENTRUM TARGOWO – KONFERENCYJNEGO Global EXPO
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują Organizatorów, ich Podmioty
Podległe, Uczestników i wszelkie osoby przebywające na terenie Global EXPO.

2.

Podmioty korzystające z Global EXPO zobowiązują się do ścisłego przestrzegania
na terenie Global EXPO przepisów prawa w szczególności przepisów BHP,
przeciwpożarowych i sanitarnych.

3.

Postanowienia dotyczące Podmiotów Podległych mają zastosowanie również do
podmiotów - osób działających na ich zlecenie (tj. osób dokonujących transportu
eksponatów, urządzających zabudowę, przeprowadzających prace specjalistyczne, itp.).
§2
POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

1.

Global EXPO poza okresami Wydarzeń jest czynne w godz. 9.00 – 17.00 w dni
powszednie.

2.

W okresie montażu i demontażu Wydarzeń prace na terenie Global EXPO i na terenie
Nieruchomości mogą odbywać się w systemie 24 - godzinnym pod warunkiem
zaakceptowania harmonogramu ww. prac przez Operatora.

3.

W okresie trwania Wydarzeń Global EXPO czynne jest w godzinach indywidualnie
uzgodnionych przez Organizatora z Operatorem.

4.

Godziny pracy mogą ulec zmianie, jednak zawsze po wcześniejszym zgłoszeniu i za
zgodą Operatora.

5.

Global EXPO w okresach pomiędzy Wydarzeniami jest monitorowane przez służby
ochrony wynajęte przez Operatora w zakresie niezbędnym do codziennego
funkcjonowania tego centrum.
§3
ZASADY KORZYSTANIA Z GLOBAL EXPO

1.

Na terenie Global EXPO spożywanie alkoholu dozwolone jest tylko w miejscach do tego
przeznaczonych (bary), chyba że co innego wynika z Umowy Podnajmu.

2.

Wnoszenie alkoholu oraz jego sprzedaż na terenie Global Expo są zabronione.

3.

Wszystkie uzupełnienia, instalacje, elementy wystroju (ulepszenia) oraz zmiany
dokonane na terenie Global Expo winny mieć charakter tymczasowy.
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§4
EKSPONATY
1.

Pojazdy mechaniczne lub inne urządzenia z silnikami spalinowymi można
eksponować w Global EXPO lub na innym terenie Global Expo jedynie po spełnieniu
warunków określonych w przepisach przeciwpożarowych i uzyskaniu zgody dyrektora
administracyjno – technicznego Global EXPO.

2.

Podmioty korzystające z Global EXPO są zobowiązane do dostarczenia Operatorowi
informacji o parametrach technicznych i własnościach eksponatów mogących
stanowić zagrożenie.

3.

Zezwolenia Operatora wymaga w szczególności eksponowanie na terenie Global
Expo :
a)

maszyn, pojazdów i urządzeń w ruchu,

b)

balonów wypełnionych gazami innymi niż hel,

c)

wszelkich urządzeń zasilanych gazem lub innym paliwem.
§5
PRACE MONTAŻOWE

.
1.

Wszelka zabudowa wystawiennicza łącznie z urządzeniami i eksponatami oraz
nośnikami reklam na terenie Global Expo powinna być montowana w taki sposób,
żeby jej poszczególne elementy nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa życia i
zdrowia osób przebywających na terenie Global Expo .

2.

Zabrania się samowolnego wykonywania jakichkolwiek przyłączy do instalacji
znajdujących się w kanałach medialnych. Wszelkie prace w kanałach medialnych, a
także wszystkie przyłącza wyprowadzane z kanałów medialnych we wskazane na
planie zabudowy miejsce, mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanych
konserwatorów Operatora.

3.

Elementy zabudowy: fryzy, transparenty, markizy, opisy stoisk i eksponatów oraz
znaki firmowe i towarowe oraz reklamy nie mogą blokować w żaden sposób przejść i
ciągów komunikacyjnych oraz zatwierdzonej wysokości zabudowy na terenie Global
Expo .

4.

Zabrania się bez uzgodnienia z Operatorem, zawieszania i naklejania elementów
stoisk, transparentów, reklam i dekoracji do konstrukcji hal na terenie Global Expo .
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§6
PRACE BUDOWLANE
1.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora Podmioty korzystające z Global EXPO nie
są uprawnione do prowadzenia Prac Budowlanych na terenie Global Expo .

2.

Prace Budowlane będą wymagały uprzedniej pisemnej zgody Operatora, w każdym
przypadku co do, w szczególności, ich zakresu, czasu trwania i godzin prowadzenia.
Do każdego wniosku o wyrażenie zgody na prowadzenie Prac Budowlanych Podmiot
wnioskujący zobowiązany jest dołączyć kompletną dokumentację techniczną
dotyczącą tych prac. Dokumentację techniczną określoną w zadaniu poprzednim
podmiot

wnioskujący

przygotuje

i

przedstawi

Wynajmującemu

w

dwóch

egzemplarzach w formie elektronicznej na dyskach CD. Wynajmujący uprawniony jest
do zgłaszania uwag i zastrzeżeń co do przedstawionej mu dokumentacji.
3.

Prace Budowlane należy prowadzić zgodnie z przepisami prawa, zasadami sztuki
budowlanej, w szczególności zasadami BHP i przeciwpożarowymi, w sposób nie
uszkadzający konstrukcji i substancji budynku Global Expo oraz nie utrudniający
ponad dopuszczalną miarę Wynajmującemu i innym podmiotom korzystania z Global
Expo ..

4.

Operator ma prawo nie dopuścić do wykonania Prac Budowlanych, jeśli nie będą one
zgodne z Regulaminem, przepisami prawa, w szczególności przepisami techniczno –
budowlanymi, przeciwpożarowymi, zasadami sztuki budowlanej, w szczególności
zasadami BHP i przeciwpożarowymi, lub będą prowadzone w sposób związany z
ryzykiem naruszenia substancji lub konstrukcji budynku Global Expo , np. prowadzić
do nadmiernego obciążenia stropów lub utrudniać ponad dopuszczalną miarę
Wynajmującemu lub innym podmiotom korzystanie z Global Expo . Spowodowane
tym opóźnienie lub niedopuszczenie do realizacji Wydarzeń nie stanowi naruszenia
obowiązków Operatora. W sytuacji wskazanej w zdaniu pierwszym Wynajmujący
może zażądać również natychmiastowego przerwania prac i przywrócenia stanu
poprzedniego.

5.

Operator przedstawi każdorazowo podmiotom korzystającym z Global EXPO lub
Nieruchomości oraz które będą chciały zamówić u niego wykonanie Usług Dodatkowych
listę rekomendowanych przez Operatora firm świadczących te usługi.

6.

Podmioty, który skorzystały z Usług Dodatkowych zobowiązane są zapłacić Operatorowi
wynagrodzenie zgodnie z przygotowanym przez niego cennikiem .
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§7
USŁUGI GASTRONOMICZNE I CATERINGOWE
1.

Operator oferuje usługi gastronomiczne i cateringowe świadczone na terenie Global
EXPO i Nieruchomości na rzecz Organizatorów, jego Podmiotów Podległych czy
Uczestników Wydarzeń przez wskazanego przez Operatora tych usług.

2.

Na terenie Global Expo

zakazane jest bez zgody Operatora organizowanie i

świadczenie usług gastronomicznych przez inne osoby lub podmioty niż wskazane
przez Operatora. W razie ujawnienia w trakcie Wydarzenia, że bez powiadomienia
zyskania Operatora inna osoba lub podmiot świadczą usługi gastronomiczne Operator
jest upoważniony do uniemożliwienia świadczenia tych usług oraz natychmiastowego
zamknięcia punktu ich świadczenia.
§8
REKLAMA
1.

Formy reklamy, w szczególności optyczne czy akustyczne, nie mogą stanowić
zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz nie mogą powodować
jakichkolwiek zakłóceń na terenie Global Expo .

2.

Wszelkie formy reklamy na terenie Global Expo , w szczególności na terenie Global
EXPO poza stoiskami, jeśli Umowa Podnajmu nie stanowi inaczej, podlegają opłacie
i wymagają zgody Operatora. Brak zgody spowoduje usunięcie reklam.

3.

Montaż i zawieszanie reklam na dane Wydarzenie może odbywać się wyłącznie w
ustalonym w zawartej Umowie Podnajmu okresie montażu.

4.

Okres korzystania z miejsc reklamowych na dane Wydarzenie wyznacza umownie
ustalony Okres Podnajmu.

5.

Podstawą do realizacji usług reklamowych jest dostarczenie do Operatora
podpisanego

egzemplarza

aktualnie

obowiązującego

formularza

zamówienia

reklamy.
§9
PRZEPISY I WYTYCZNE Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
- zawiera również instrukcja przeciwpożarowa która zostanie zamieszczona na
stronie www.globalexpo.pl do wglądu.
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1.

Podmioty Korzystające

z Nieruchomości

zagospodarowują

Global

EXPO

i

Nieruchomość przestrzegając następujących zasad:
1) 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,
2) na poszczególne Wydarzenia Operator wyznacza strefy pożarowe obejmujące
obiekty stałe oraz przyległe tereny otwarte,
3) stoiska o powierzchni większej niż 150 m 2 lub o długości większej niż 20 m muszą
posiadać minimum dwa niezależne wejścia, najlepiej z dwóch niezależnych stron,
4) 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,
5) samochody i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone do ekspozycji w Global
EXPO i na Nieruchomości powinny mieć puste zbiorniki paliwowe. Przy wtaczaniu
dopuszcza się zawartość minimalnej ilości paliwa, umożliwiający wjazd i wyjazd z
sali ekspozycyjnej.
2.

Na terenie Global Expo zabronione jest:
1)

używanie ognia otwartego w salach i na stoiskach zewnętrznych,

2)

palenie tytoniu poza miejscami wyznaczonymi – pod kara administracyjną od
1000 zł,

3)

przechowywanie poza stoiskami wszelkiego rodzaju opakowań, papierów i innych
materiałów stwarzających zagrożenie pożarowe,

4)

zastawianie dostępu do rozdzielni elektrycznych, hydrantów, podręcznego
sprzętu gaśniczego, przycisków alarmowych ppoż., wyłączników energii
elektrycznej, przycisków klimakonwektorów itp.,

5)

zastawianie

(szczególnie

parkującymi

samochodami)

dróg

pożarowych

prowadzących do Global EXPO (droga pożarowa wyznaczona zgodnie z
dokumentacją ppoż. Global EXPO) oraz blokowanie dróg, przejść, wyjść
ewakuacyjnych i ciągów komunikacyjnych,
6)

gromadzenie i przechowywanie materiałów palnych, jak również używanie
palnych

lub

tworzących

wybuchowe

mieszanki

płynów

jako

środków

czyszczących,
7)

pozostawienie powierzchni wystawienniczej po zakończonej pracy lub prezentacji
maszyn i urządzeń technicznych nie oczyszczonej z płynów, kurzu, smarów,
olejów i odpadów produkcyjnych,

8)

pozostawienie zatłuszczonych, zaoliwionych szmat i czyściwa bez należnego
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zabezpieczenia, substancji, których wzajemne oddziaływanie może być powodem
samo zapłonu lub wybuchu,
9)

stosowanie w salach oraz na terenie otwartym balonów napełnionych palnym
gazem,

10) wnoszenie i stosowanie bez odrębnych uzgodnień ze służbą ppoż. Global EXPO
wszelkich butli z gazami palnymi, w tym również typu turystycznego.
3.

Sposób i miejsce bezpiecznego magazynowania materiałów łatwopalnych i trujących
należy każdorazowo uzgodnić z służbą ppoż. Global EXPO. Przedmiotowe nie
dotyczy towarów oferowanych/prezentowanych/dystrybuowanych przez wystawców,
w tym w szczególności kosmetyków, lakierów do paznokci, lakierów do włosów,
zmywaczy a także środków niezbędnych do zabudowy stoiska na Wydarzenie.

4.

Pojazdy mechaniczne lub inne urządzenia z silnikami spalinowymi można
eksponować w salach jedynie po spełnieniu następujących warunków :
1) zbiornik paliwa może zawierać jedynie niezbędną ilość paliwa umożliwiającego
opuszczenie hali,
2) zbiornik paliwa musi być zamknięty,
3) akumulator musi być trwale odłączony.

5.

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. Global EXPO.

6.

Użytkownikom urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazem palnym zabrania
się dokonywania jakichkolwiek przeróbek, napraw we własnym zakresie, a ponadto
zabrania się:
1) korzystania z uszkodzonych instalacji elektrycznych lub gazowych,
2) korzystania z instalacji elektrycznych i gazowych, które są niezgodne z projektem
uzgodnionym z Global EXPO,
3) pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci odbiorników elektrycznych jak np.
grzejników, kuchenek, żelazek, czajników itp. Każdy użytkownik, a w szczególności
Uczestnik zobowiązany jest, każdorazowo przed opuszczeniem stoiska, do
wyłączenia zasilania energii elektrycznej swojego stoiska,
4) ustawiania urządzeń grzejnych na podłożu palnym,
5) zakładania na żarówki i inne punkty świetlne osłon z materiałów łatwopalnych.

7.

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.

8.

Zabrania się używania wykładzin z materiałów palnych na ciągach komunikacyjnych i
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ewakuacyjnych oraz na klatkach schodowych. W wyjątkowo uzasadnionych
przypadkach, w uzgodnieniu ze służbą ppoż. Global EXPO, dopuszcza się na ciągach
ewakuacyjnych i komunikacyjnych (z wyjątkiem klatek schodowych) stosowanie
wykładzin podłogowych spełniających wymogi trudno zapalnych.
9.

Zabrania się organizowania pokazów pirotechnicznych.

10.

Organizatorzy i ich Podmioty Podległe zobowiązani są do zaniechania wszelkich
czynności mogących obniżyć stopień bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W
przypadku specyficznej ekspozycji stwarzającej poważne zagrożenie pożarowe.

11.

Zabronione jest używanie podręcznego sprzętu gaśniczego do celów nie związanych
z akcją ratowniczo-gaśniczą.

12.

Wykonawcy zabudowy stoisk wewnątrz i na zewnątrz Global EXPO zobowiązani są
do:
1) ścisłego

przestrzegania

przepisów

dotyczących

zabezpieczenia

przeciwpożarowego,
2) zapoznania się z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego, przycisków
alarmowych, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposobu ich użycia w
przypadku powstania pożaru,
3) natychmiastowego wykonania doraźnych poleceń wydanych przez służby ppoż.
Global EXPO a dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego na stoiskach
wewnątrz hal oraz stoiskach zewnętrznych.
13.

Wszelkie

stwierdzone

usterki

i

nieprawidłowości

w

zabezpieczeniu

przeciwpożarowym w salach lub ekspozycjach zewnętrznych należy natychmiast
zgłaszać służbom ppoż. lub innym służbom Global EXPO.
14.

W razie powstania pożaru na terenie Global Expo 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 Global Expo , a po przybyciu
funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej.
§10
PRZEPISY DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH DLA ZDROWIA I
ŚRODOWISKA PRZEPISY DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH DLA
ZDROWIA I ŚRODOWISKA

1.

Wszystkie

urządzenia

emitujące

promieniowanie

jonizujące

(radioaktywne,

rentgenowskie) oraz urządzenia laserowe na terenie Global Expo muszą posiadać
zgodę na ich eksploatację w warunkach targowych wydaną przez Państwowy Dozór
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Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej.
2.

Odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska (oleje, emulsje, kwasy, tłuszcze,
lakiery itp.) objęte są całkowitym zakazem odprowadzania do kanalizacji oraz
wyrzucania razem z innymi odpadami do pojemników naśmieci.
§11
PRZEPISY BHP

1.

Użytkownicy Global EXPO ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i
higienę pracy swoich pracowników, wykonujących roboty na terenie Global Expo 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 zabudowę Wydarzenia 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 Global Expo .
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