REGULAMIN TARGÓW WARSAW BUILD
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują każdy podmiot (zwany
dalej „Wystawcą”) biorący udział w dniach 19 - 21 listopada 2020 r. w targach
WARSAW BUILD w Nadarzynie (zwanych dalej „Targami”), organizowanych
przez Warsaw Home Expo Sp. z o. o. z siedzibą w Rzgowie (ul. Żeromskiego
6, 95-030 Rzgów), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000709613, NIP 728-28250-04, REGON : 368993220 (zwaną dalej „Organizatorem”).
1.2. Wszyscy uczestnicy Targów zobowiązani są przestrzegać Regulaminu
Targów, Regulaminu obiektu PTAK WARSAW EXPO, powszechnie
obowiązujących norm i zasad, w tym m.in. p/poż., BHP i sanitarnych.
1.3. W przypadku niezgodności niniejszego Regulaminu z Regulaminem obiektu
Ptak Warsaw Expo, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego
Regulaminu.
2. ZASADY UCZESTNICTWA W TARGACH
2.1. Zgłoszenie uczestnictwa i zawarcie umowy
2.1.1. Zawarcie „Umowy” o uczestnictwo w Targach następuje w momencie
przesłania/przekazania
wypełnionego
i
podpisanego
Zgłoszenia
Uczestnictwa i potwierdzenia przez Organizatora przyjęcia Zgłoszenia
Uczestnictwa, jednocześnie oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego
Regulaminu oraz Regulaminu Obiektu Ptak Warsaw Expo, które tym samym
stanowią integralną część Umowy uczestnictwa w Targach.
2.1.2. Zgłoszenia Uczestnictwa są przyjmowane przez Organizatora do
momentu dostępności powierzchni wystawienniczej.
2.1.3. Zgłoszenie Uczestnictwa na Targi Warsaw BUILD należy przekazać
drogą e-mailową, osobiście lub za pośrednictwem Portalu Wystawcy:
http://rejestracja.warsawbuild.eu/.
2.1.4. Organizator akceptuje tylko Zgłoszenie Uczestnictwa podpisane przez
osobę upoważnioną do zawarcia umowy. Osoby podpisujące Zgłoszenie
Uczestnictwa, jednocześnie oświadczają i gwarantują, że są należycie
umocowane do zawarcia umowy w imieniu Wystawcy.
2.1.5. Zmiana podmiotu Organizatora, bądź jego siedziby lub adresu nie
oznacza zmian warunków Umowy.
2.1.6. Wszystkie zapytania i Zgłoszenie Uczestnictwa prosimy przesyłać

zgodnie z danymi kontaktowymi umieszczonymi na stronie internetowej
https://warsawbuild.eu/kontakt/.
2.2. Rezygnacja z uczestnictwa w Targach
2.2.1. Wycofanie przez Wystawcę jego Zgłoszenia Uczestnictwa po zawarciu
Umowy jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty przez Wystawcę kwoty
wynoszącej dwukrotność sumy opłat wynikających ze Zgłoszenia
Uczestnictwa. Postanowienia te znajdują odpowiednie zastosowanie do
innych osób biorących udział w Targach na podstawie umów zawartych z
Organizatorem.
2.2.2. Strony określają, iż przez wycofanie Zgłoszenia Uczestnictwa w Targach
rozumieją w szczególności:
• zawiadomienie Organizatora w formie pisemnej,
2.2.3. Zawiadomienie w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez
Organizatora
• nieobecność Wystawcy na Targach.
.
2.2.4. Powyższa procedura (pkt 2.2.2.) dotyczy również zamawiania przez
Wystawcę wszelkich dodatkowych produktów oraz usług, jakie Organizator
oferuje w związku z organizacją Targów m.in. usług dodatkowych.
2.2.5. Organizator ma prawo odmówić Wystawcy udziału w Targach, jeżeli
Wystawca zalega z jakimikolwiek opłatami na rzecz Organizatora, narusza
Regulamin Targów lub Regulamin Obiektu Ptak Warsaw Expo bądź jego
działania nie są zgodne z ideą Targów. Organizator przekaże te informację
poczta elektroniczną na e-mail wskazany w Zgłoszeniu Uczestnictwa.
2.2.6. W przypadkach określonych w pkt 2.2 powyżej Wystawcy nie przysługują
prawa do dochodzenia roszczeń w szczególności odszkodowawczych.
3. PŁATNOŚCI
3.1. Uczestnictwo w Targach
3.1.1. Po akceptacji przez Organizatora Zgłoszenia Uczestnictwa w Targach,
Organizator przesyła Wystawcy drogą e-mailową bądź za pośrednictwem
Portalu Wystawcy fakturę pro-forma za powierzchnię wystawienniczą
płatną 50% zaliczki (od kwoty wynikającej ze Zgłoszenia Uczestnictwa) na
rachunek bankowy Organizatora w terminie 14 dni od otrzymania faktury
proforma. Pozostałą kwotę należy uregulować w terminie do 26
października 2020 r.
3.1.2. Zgłoszenie uczestnictwa w terminie po 19 paździrnika 2020 roku
zobowiązuje Wystawcę do dokonania wpłaty w pełnej wysokości
wynikającej ze zgłoszenia na rachunek bankowy Organizatora w terminie
7 dni od otrzymania faktury VAT.
3.2. Usługi dodatkowe
3.2.1. Zamówienie usług dodatkowych należy złożyć za pośrednictwem Portalu
Wystawcy. W wyjątkowych przypadkach zamówienie usług dodatkowych
może zostać złożone drogą e-mailową za zgoda Organizatora.

3.2.2. Katalog usług dodatkowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
3.2.3. Organizator zastrzega, że w przypadku złożenia zamówienia na usługi
dodatkowe w terminie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem montażu,
ceny usług wzrastają o 50 % w stosunku do tych wskazanych w cenniku
usług dodatkowych.. W trakcie trwania montażu oraz Targów ceny
wskazane w cenniku usług dodatkowych wzrastają o 100 %, a składanie
zamówienia na usługi dodatkowe jest możliwe jedynie w Biurze
Technicznym Targów wyznaczonym przez Organizatora.
3.2.4. Przy zamówieniach na usługi dodatkowe złożonych w okresie krótszym
niż 21 dni przed rozpoczęciem Targów, Organizator nie gwarantuje
dostępności asortymentu oraz wykonania usługi.
3.2.5. Faktura VAT obejmująca dodatkowe usługi zamówione przez Wystawcę,
musi być opłacona w terminie 7 dni od otrzymania faktury VAT wystawionej
przez Organizatora. Za brak terminowej płatności przez Wystawcę
Organizatorowi przysługuje prawo do naliczenia ustawowych odsetek.
3.2.6. Podpisanie
Formularza
Zgłoszeniowego
jest
równoznaczne
zwyrażeniem przez Wystawcę zgody na otrzymanie faktur drogą
elektroniczną.
4. NAJEM POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ
4.1. Organizator wskazuje Wystawcy powierzchnię wystawienniczą najpóźniej do
dnia 30.10.2020 r.
4.2. Organizator przydziela powierzchnię wystawienniczą uwzględniając życzenia
Wystawcy w miarę posiadanych możliwości i warunków organizacyjnotechnicznych.
4.3. Organizator ma prawo do zmiany lokalizacji oraz numeracji powierzchni
wystawienniczej, co nie stanowi zmiany umowy o uczestnictwo w Targach i nie
rodzi po stronie Wystawcy jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora. O
zmianie lokalizacji powierzchni wystawienniczej Wystawcy, Organizator
poinformuje pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wystawcę
w Zgłoszeniu Uczestnictwa.
5. FIRMY REPREZENTOWANE I WSPÓŁWYSTAWCY
5.1. Wystawca ma obowiązek eksponować i reklamować swoje produkty (towary
i/lub usługi) zgodnie z zakresem tematycznym Targów.
5.2. W przypadku Wystawcy będącego dystrybutorem towarów i/lub usług,
Wystawca ma obowiązek prezentować tylko jedną z dystrybuowanych marek
w obrębie jednego stoiska. W przypadku naruszenia niniejszego
postanowienia Organizator ma prawo nałożenia na Wystawcę kary finansowej
w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) netto płatnej w ciągu
7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty kary umownej.
5.3. Wystawca będący dystrybutorem może umieścić swój logotyp na stoisku
wystawienniczym w formacie nie większym niż A3.
6. MONTAŻ i DEMONTAŻ

6.1. Wystawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji projekt techniczny
stoiska wraz z rzutami oraz wizualizacją w terminie do 31 sierpnia 2020 r.
6.2. Wystawca może prowadzić prace montażowe i demontażowe na stoisku
zgodnie z harmonogramem montażu i demontażu opublikowanym do dnia
lipca 2020 r. na stronie internetowej: https://warsawbuild.eu/. W przypadku
wydłużenia godzin montażu i demontażu Wystawca zostanie obciążony karą w
wysokości 1.000 zł/1h (słownie: tysiąc złotych) netto za godzinę płatnej w ciągu
7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty kary umownej.
6.3. Organizator może również zarządzić przerwanie prac, jeżeli uzna, że naruszają
one niniejszy Regulamin, Regulamin Obiektu Ptak Warsaw Expo lub zagrażają
porządkowi albo bezpieczeństwu osób lub mienia.
6.4. Podczas montażu i demontażu zabronione jest naruszanie konstrukcji lub
powłok ścian, podłóg i innych elementów obiektu, w którym odbywają się Targi,
a także używanie własnych wózków widłowych i podnośników
automatycznych.
6.5. W czasie montażu i demontażu stoisk zabronione jest prowadzenie prac
powodujących zapylanie lub zagrożenie pożarowe. Prace brudne powinny być
ograniczone do minimum oraz wykonywane w obrębie wynajętej powierzchni
wystawienniczej. Ostatniego dnia montażu tj. 18 listopada 2020 r. zabrania
się prowadzenia brudnych prac montażowych. W przypadku niedostosowania
się do powyższego wymogu, Organizator ma prawo obciążyć Wystawcę karą
umowną w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) netto płatnej
w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty kary umownej.
6.6. Wystawca zobowiązany jest przywrócić udostępnioną mu powierzchnię
wystawienniczą do stanu pierwotnego nie później niż do dnia zakończenia
demontażu. Nie wywiązanie się z pkt 6.6. uprawnia Organizatora do zlecenia
tych czynności podmiotowi zewnętrznemu na koszt i ryzyko Wystawcy.
7. EKSPOZYCJA
7.1. Wystawca ma prawo eksponować i reklamować swoje produkty (towary i/lub
usługi) wyłącznie na przydzielonej powierzchni wystawienniczej pod
warunkiem, że jego eksponaty nie zasłonią sąsiednich ekspozycji oraz nie
zakłócą normalnego toku pracy innych Wystawców.
7.2. Wystawcy stoisk zlokalizowanych w głównych ciągach komunikacyjnych
zobowiązani są do zaprojektowania oraz wykonania indywidualnej zabudowy
stoiska.
7.3. Wystawcy stoisk w zabudowie inna niż wyspowa (stoisko z czterech stron
otwarte) mają obowiązek wygrodzenia powierzchni wystawienniczej ścianą
bądź innym materiałem wyraźnie oddzielającym granicę z sąsiednim stoiskiem.
W przypadku naruszenia tego postanowienia Wystawca zostanie obciążony
karą umowną 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) netto płatnej w ciągu
7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty kary umownej.
7.4. Ściany stoiska oraz inne elementy konstrukcyjne o wysokości powyżej 2,3 m
zwrócone tylną stroną do stoiska sąsiedniego należy wykończyć estetycznie
oraz pomalować w neutralnym kolorze białym. W przypadku naruszenia tego
postanowienia Wystawca zostanie obciążony karą umowną 10.000 zł (słownie:

dziesięć tysięcy złotych) netto płatnej w ciągu 7 dni od dnia doręczenia
wezwania do zapłaty kary umownej.
7.5. Zabrania się budowy stoisk wystawienniczych przy wykorzystaniu systemu
typu Octanorm w kolorze białym (dopuszczalny jest wyłącznie niewidoczny
szkielet w kolorze srebrnym). Zabudowa typu Octanorm w kolorze czarnym jest
dopuszczalna.
7.6. Organizator zastrzega, że każda podłoga wynajętej powierzchni
wystawienniczej musi być przykryta materiałem wykończeniowym (wykładzina,
panele, podest lub inne). W przypadku naruszenia tego postanowienia
Wystawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 10.000 zł (słownie:
dziesięć tysięcy złotych) netto płatnej w ciągu 7 dni od dnia doręczenia
wezwania do zapłaty kary umownej.
7.7. Organizator zastrzega sobie, że każda wynajęta powierzchnia wystawiennicza
musi być wyposażona w oświetlenie własne lub zamówione z Katalogu usług
dodatkowych Organizatora.
7.8. Na terenie hali wystawienniczej PTAK WARSAW EXPO kategorycznie
zakazuje się ingerowania w ściany działowe zamówione z Katalogu usług
dodatkowych, mechanicznie oraz za pomocą substancji chemicznych, klejów
piankowych, taśm dwustronnych oraz innych, które prowadzą do
nieodwracalnego uszkodzenia ścian. Nie przestrzeganie tego zapisu grozi karą
w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) netto za m2 uszkodzonej ściany
działowej.
8. PRZEPISY PORZĄDKOWE
8.1. Wystawca jest zobowiązany do stosowania się poleceń porządkowych,
wydawanych przez przedstawiciela Organizatora.
8.2. Wystawca i osoby reprezentujące go zobowiązani są do noszenia w
widocznym miejscu identyfikatorów wydanych przez Organizatora oraz do
poddawania się procedurom kontrolnym, prowadzonym na zlecenie
Organizatora przez licencjonowaną agencję ochrony osób i mienia, czuwającą
nad bezpieczeństwem Targów.
8.3. Wystawca zobowiązany jest udostępnić stoisko dla zwiedzających w dniach i
godzinach otwarcia Targów. Opuszczenie oraz demontaż stoiska przed
zamknięciem Targów skutkuje nałożeniem na Wystawcę kary umownej w
wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) netto płatnej w ciągu 7 dni od
dnia doręczenia wezwania do zapłaty kary umownej.
8.4. Wystawca zobowiązany jest przez cały okres dysponowania powierzchnią
wystawienniczą dbać o porządek na stoisku. Uzupełnianie ekspozycji oraz
sprzątanie stoiska mogą odbywać się wyłącznie poza godzinami otwarcia
Targów dla zwiedzających.
8.5. Usunięcie eksponatów ze stoiska przed zakończeniem Targów jest
zabronione.
Wystawca zobowiązuje się do uzupełniania ekspozycji
i utrzymania jej w takim samym kształcie przez cały czas trwania Targów.
Czynności zmierzające do zmiany sposobu ekspozycji można rozpocząć
dopiero po zamknięciu Targów dla zwiedzających w ostatnim dniu Targów.
Organizator zastrzega możliwość przeprowadzenia kontroli sposobu

prezentacji i ekspozycji na stoisku wystawienniczym oraz zgłoszenia
zastrzeżeń w tym zakresie. Wystawca zobowiązuje się przestrzegać
zastrzeżeń Organizatora.
8.6. W razie nie dopełnienia bądź nieprawidłowego wypełnienia obowiązku
wskazanego powyżej Organizator ma prawo nałożenia na Wystawcę kary
umownej w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) netto płatnej w
ciągu 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty kary umownej.
8.7. Wystawca może korzystać z urządzeń nagłaśniających lub innych, które nie
będą zakłócać normalnego toku pracy innych Wystawców.
8.8. Zabronione jest wnoszenie na teren Targów broni, amunicji, materiałów
wybuchowych oraz substancji drażniących lub pożarowo niebezpiecznych.
Przedstawiciel Organizatora może nakazać Wystawcy natychmiastowe
usunięcie ze stoiska elementów stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa
osób lub mienia, albo w inny sposób zakłócających przebieg Tagów.Wszelkie
działania promocyjne Wystawcy mogą odbywać się wyłącznie w obrębie jego
stoiska, nie mogą zakłócać przebiegu Targów oraz pracy innych Wystawców.
Hostessy mogą dystrybuować materiały reklamowe wyłączenie w obrębie
stoiska Wystawcy. Umieszczanie reklam lub promowanie Wystawcy poza
obrębem wynajętego stoiska podlega karze umownej w wysokości 20.000 zł
netto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) płatnej w ciągu 7 dni od dnia
doręczenia wezwania do zapłaty kary umownej. Wystawca jest zobowiązany
do natychmiastowego zaprzestania naruszania powyższego zapisu.
8.9. Zabronione jest zastawianie dróg ewakuacyjnych oraz dojść i dojazdów do
urządzeń przeciwpożarowych oraz korytarzy. W przypadku naruszenia tego
zakazu, Organizator jest uprawiony do usunięcia przedmiotów należących do
Wystawcy na jego koszt i ryzyko.
8.10. Na terenie Targów obowiązuje zakaz palenia tytoniu poza miejscami do
tego wyznaczonymi.
8.11.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na
parkingu.
8.12.
Na terenie Targów obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
8.13.
Wystawca oraz każdy inny uczestnik Targów mają zakaz promowania
innych obiektów i wydarzeń targowych. W przypadku naruszenia niniejszego
postanowienia Organizator ma prawo nałożenia na Wystawcę, a także
każdego innego uczestnika Targów kary finansowej w wysokości 10.000 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych) netto płatnej w ciągu 7 dni od dnia
doręczenia wezwania do zapłaty kary umownej.
9. REKLAMA I PROMOCJA
9.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści materiałów reklamowych,
promocyjnych lub informacyjnych dostarczonych przez Wystawcę.
9.2. Organizator może odmówić publikacji materiałów przekazanych mu przez
Wystawcę, jeżeli uzna, że materiały te naruszają słuszny interes Organizatora
lub innych uczestników Targów, prawa osób trzecich, powszechnie
obowiązujące normy prawne lub dobre obyczaje. Jednocześnie Organizator
zastrzega sobie możliwość skrócenia lub korekty materiałów przesłanych do

publikacji.
9.3. Wystawca wyraża zgodę na promowanie jego firmy przez Organizatora w
związku z organizowanym wydarzeniem, w szczególności na wykorzystywanie
nazwy, logotypu, zdjęć oraz treści publikowanych na stronach internetowych
oraz portalach społecznościowych.
10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
10.1.
Organizator ponosi odpowiedzialność tylko za szkody wyrządzone
Wystawcy lub innemu uczestnikowi Targów z winy umyślnej Organizatora.
10.2.
Organizator nie odpowiada za przerwy w dostawie mediów lub usług
spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi, w takiej sytuacji
zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne działania, aby przywrócić
niezakłócony dostęp do mediów i usług.
10.3.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Wystawcy
pozostawione na opuszczonym stoisku podczas montażu i demontażu oraz w
czasie trwania Targów.
10.4.
Wystawca ma obowiązek posiadać wszelkie prawa autorskie, niezbędne
licencje i prawa do produktów, materiałów reklamowych znajdujących się na
stoisku wystawienniczym oraz przekazywanych Organizatorowi. W przypadku,
gdy:
10.4.1.
osoby trzecie zgłoszą uzasadnione roszczenia wobec Wystawcy
wynikające z tytułu naruszenia tych praw, Wystawca zobowiązuje się do
zaspokojenia tych roszczeń,
10.4.2.
w przypadku roszczeń osób trzecich, o których mowa w pkt 10.4.1
wobec Organizatora na drodze sądowej, Wystawca zobowiązuje się
przystąpić w procesie po stronie Organizatora i podjąć wszelkie czynności
faktyczne oraz prawne w celu zwolnienia go z udziału w sprawie. W razie
wydania przeciwko Organizatorowi tytułu wykonawczego, Wystawca
zaspokoi wszystkie roszczenia w nim określone,
10.4.3.
Organizator w razie jakichkolwiek wątpliwości, co do naruszenia
przez Wystawcę praw autorskich eksponowanych produktów, ma prawo
wezwać Wystawcę do usunięcia wątpliwych produktów z powierzchni
wystawienniczej. W przypadku niezastosowania się Wystawcy do
wezwania Organizatora, Organizatorowi przysługuje prawo do
samodzielnego usunięcia produktów z powierzchni wystawienniczej lub
zamknięcia stoiska wystawienniczego na koszt Wystawcy.
10.5.
Wystawca prezentując na stoisku jakiekolwiek utwory, zobowiązany jest
do uregulowania we własnym zakresie kwestii praw autorskich i pokrewnych
do tych utworów.
10.6.
Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną na zasadzie
ryzyka za wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi, innym Wystawcom lub
osobom trzecim przez Wystawcę, osoby działające w jego imieniu lub
reprezentujące jego prawa. Wystawca zobowiązany jest niezwłocznie
poinformować Organizatora o zagrożeniach, które mogą skutkować
wywołaniem szkody lub o zaistniałym zdarzeniu wywołującym szkodę.
10.7.
Organizator zaleca Wystawcy zawarcie stosownych umów ubezpieczeń

majątkowych w zakresie ryzyka związanych z Targami oraz ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone w związku z
udziałem w Targach.
11. REKLAMACJE
11.1.
Wszelkie reklamacje powinny być zgłoszone Organizatorowi w formie
pisemnej do ostatniego dnia trwania Targów. Reklamacje zgłoszone po tym
terminie uznaje się za niezasadne.
11.2.
Wystawca wyraźnie potwierdza, że Organizator nie składał mu żadnych
zapewnień, ani gwarancji dotyczących wyników ekonomicznych, jakie
Wystawca osiągnie na skutek udziału w Targach i nie będzie miał z tego tytułu
do Organizatora jakichkolwiek roszczeń.
11.3.
Reklamacje Wystawcy nie upoważniają go do opóźnienia przekazania
należności Organizatora w całości lub części.
12. DANE OSOBOWE
12.1.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), informujemy, że administratorem danych
osobowych Wystawców jest Warsaw Home Expo sp. z o.o. z siedzibą w
Rzgowie, ul. Żeromskiego 6, 95-030 Rzgów (zwany dalej „Administratorem”).
12.2.
Dane osobowe Wystawców przetwarzane będą:
12.2.1.
na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach
marketingowych, w tym w szczególności do rozpoznania potrzeb
Wystawców, stworzenia odpowiedniej oferty handlowej, informowania o
produktach i usługach, informowania o promocjach, akcjach i
wydarzeniach oraz dostosowywania reklam;
12.2.2.
w celu obsługi Zgłoszenia uczestnictwa w Targach i podjęcia przez
Administratora działań niezbędnych do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO);
12.2.3.
w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust.
1 lit. f RODO), np. podczas tworzenia zestawień, analiz, statystyk,
raportów, badań marketingowych, planowania rozwoju oferty lub
produktów, dla zapewnienia bezpieczeństwa, oraz gdy będzie to
niezbędne do realizacji działań marketingowych.
12.3.
Odbiorcami danych osobowych Wystawców mogą być:
12.3.1.
podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów
prawa (np. sądy, organy ochrony prawnej, organy nadzoru);
12.3.2.
podmioty przetwarzające w imieniu Administratora dane
Wystawców (np. agencje reklamowe, podmioty obsługujące systemy
teleinformatyczne Administratora lub udostępniające Administratorowi
narzędzia teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi doradcze,
konsultacyjne, agencje badawcze itp.);
12.3.3.
Partnerzy Administratora, tj. podmioty, z którymi Administrator

współpracuje prowadząc działalność gospodarczą,
12.3.4.
inne podmioty z Grupy Ptak, tj. podmioty powiązane kapitałowo z
Administratorem.
12.4.
Dane osobowe Wystawców nie będą przekazywane poza terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku, gdyby dane
Wystawców miały być przekazywane poza terytorium EOG, Administrator
zapewni, aby współpraca z takimi podmiotami odbywała się w oparciu o
odpowiednią podstawę prawną i aby zapewniały one odpowiednie standardy
ochrony.
12.5.
Dane osobowe Wystawców będą przechowywane przez okres
niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, lub w których są
przetwarzane, a także w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z
obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie w jakim jest to wskazane
w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji.
12.6.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Wystawcom
przysługują następujące prawa wobec Administratora:
12.6.1.
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo
do uzyskania kopii tych danych;
12.6.2.
prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych w
przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
12.6.3.
prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do
bycia zapomnianym”);
12.6.4.
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
12.6.5.
prawo do przenoszenia danych osobowych;
12.6.6.
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
12.6.7.
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
12.6.8.
prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że
przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO.
12.7.
Dane osobowe Wystawców mogą podlegać profilowaniu.
12.8.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w
Targach oraz skorzystania z akcji promocyjnych, otrzymywania informacji o
promocjach, wydarzeniach, akcjach i ofertach specjalnych, w tym informacji
spersonalizowanych.
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.1.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca
Targów albo ich odwołania. O zmianach tych Organizator poinformuje
Wystawcę niezwłocznie. W przypadku odwołania Targów Organizator zwróci
Wystawcy wszystkie wpłacone należności.
13.2.
Umowa o uczestnictwo w Targach podlega prawu polskiemu i zgodnie z
tym prawem będzie interpretowana. Wszelkie spory pomiędzy Stronami
wynikające z tej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Organizatora.
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potencjał w branży budowlanej w Polsce

WYKŁADZINA SZARA
Grey carpet

1209

Cena/ Price
25zł/ 6€

WYKŁADZINA CZARNA
Black carpet

1257

Cena/ Price
35zł/ 9€

Niniejszy dokument ma charakter poufny. Kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie, dystrybucja i wprowadzanie do obrotu całości lub części dokumentu
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STOLIK KOKTAJLOWY
High table
Wymiary: S 50 | G 50 | W 110 cm
Dimensions: W 50 | D 50 | H 110 cm

Kolor: biały lub czarny
Color: white or black

Cena/ Price
150zł/ 35€

STOLIK KAWOWY
Coffee table
Wymiary: S 50 | G 50 | W 50 cm
Dimensions: W 50 | D 50 | H 50

Kolor: biały lub czarny
Color: white or black

Cena/ Price
100zł/ 24€

Niniejszy dokument ma charakter poufny. Kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie, dystrybucja i wprowadzanie do obrotu całości lub części dokumentu
bez uzyskania zgody WARSAW HOME EXPO sp. z o.o. jest zabronione. © Warsaw Home Expo 2018
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KRZESŁO
Chair
Wymiary: S 53 | G 58 | W 80 cm
Dimensions: W 53 | D 58 | H 80 cm

Kolor: czarny
Color: black

Cena/ Price
60zł/ 14€

STOŁEK BAROWY

HOKER

Bar stool
Wymiary: S 39 | W 87 cm
Dimensions: W 39 | H 87 cm

Kolor: biały lub czarny
Color: white or black

Cena/ Price
70zł/ 17€

Niniejszy dokument ma charakter poufny. Kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie, dystrybucja i wprowadzanie do obrotu całości lub części dokumentu
bez uzyskania zgody WARSAW HOME EXPO sp. z o.o. jest zabronione. © Warsaw Home Expo 2018
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STOJAK NA ULOTKI
Leaflet stand
Wymiary: S 30 | G 40 | W 150 cm
Dimensions: W 30 | D 40 | H 150 cm

Kolor: aluminium / akryl
Color: aluminium / acryl

Cena/ Price
100zł/ 24€

SŁUPEK ODGRADZAJĄCY
Barrier stand with telescopic belt
Wymiary: W 90 cm | DŁ. TAŚMY 180 cm
Dimensions: H 90 cm | tape lenght: 180 cm

Kolor: chrom / taśma czerwona
Color: chrome / red tape

Cena/ Price
50zł/ 12€

Niniejszy dokument ma charakter poufny. Kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie, dystrybucja i wprowadzanie do obrotu całości lub części dokumentu
bez uzyskania zgody WARSAW HOME EXPO sp. z o.o. jest zabronione. © Warsaw Home Expo 2018
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KOSZ NA ŚMIECI
Waste bin
Wymiary: S 28 | W 28 cm
Dimensions: W 28 | H 28 cm

Kolor: czarny
Color: black

Cena/ Price
15zł/ 4€

TELEWIZOR LCD 42” - 43”
LCD TV 42” - 43”
Uwagi: Montaż do ściany wyłącznie przy pomocy
dedykowanego montowania, na ścianie z trwałego
materiału o grubości min. 10 mm. Wymagane
zamówienie instalacji elektrycznej 3 kW (230V).
Notes: Installation on the solid wall using dedicated holders.
Required wall thickness - 10 mm. Power supply of 3 KW (230V)
required.

Cena/ Price
840zł/ 196€

Niniejszy dokument ma charakter poufny. Kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie, dystrybucja i wprowadzanie do obrotu całości lub części dokumentu
bez uzyskania zgody WARSAW HOME EXPO sp. z o.o. jest zabronione. © WARSAW HOME EXPO 2018
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WIESZAK TV 42” - 43”
TV wall holder
Uwagi: Wieszak TV LCD dla telewizorów
o średnicy 42”-43””.
Notes: TV wall holder for 42”-43” LCD TV.

Kolor: czarny
Color: black

Cena/ Price
150zł/ 35€

LODÓWKA
Fridge
Wymiary: S 50 | G 50 | W 84 cm
Dimensions: W 50 | D 50 | H 84 cm

Kolor: biały
Color: white

Cena/ Price
300zł/ 70€

Niniejszy dokument ma charakter poufny. Kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie, dystrybucja i wprowadzanie do obrotu całości lub części dokumentu
bez uzyskania zgody WARSAW HOME EXPO sp. z o.o. jest zabronione. © WARSAW HOME EXPO 2018
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CZARNY ETG ŚCIENNY - TYP OCTANORM
Black wall module, Type - Octanorm
Wymiary: W 248 cm | D 100 cm.
Dimensions: H 248 cm | L 100 cm.

Kolor: czarny
Color: black

Cena/ Price
100zł/ 24€

LAMPA LED (1 PUNKT ŚWIETLNY)
Led lamp (1 light point)
Wymiary: W 35 cm
Dimensions: H35 cm

Moc: 100 W, strumień oprawy 18000 lm
Power: 100 W, 18000 lm

Kolor: czarny
Color: Black

Uwagi: Jedna lampa oświetla powierzchnię 4x4m.
Cena zawiera montaż oraz podłączenie do prądu.
Wymagana konsultacja z działem technicznym.
Notes: A single spot can light up 4x4 m area. Purchase
with suspension point only. Please consult details with
technical dept.

Cena/ Price
300zł/ 70€

Niniejszy dokument ma charakter poufny. Kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie, dystrybucja i wprowadzanie do obrotu całości lub części dokumentu
bez uzyskania zgody WARSAW HOME EXPO sp. z o.o. jest zabronione. © WARSAW HOME EXPO 2018
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HALOGEN LISTWA 2 M (4 PUNKTY ŚWIETLNE)
Ceiling light track 2m long (4 spotlights)

Wymiary: D 200 cm (4 punkty świetlne)
Dimensions: L 200 cm (4 spotlights)

Moc: 4x30W, strumień oprawy 10 000 lm,
barwa światła biała neutralna.
Power: 4x30W, soft, warm light shade.

Kolor: biały
Color: white

Uwagi: Cena zawiera montaż oraz podłączenie do
prądu. Montaż możliwy zgodnie z linią podwieszeń.
Notes: The fee includes assembly, fixing and power
connection. Location possible only according to existing ceiling
construction beams. Please consult technical dept. for details.

Cena/ Price
300zł/ 70€

Niniejszy dokument ma charakter poufny. Kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie, dystrybucja i wprowadzanie do obrotu całości lub części dokumentu
bez uzyskania zgody WARSAW HOME EXPO sp. z o.o. jest zabronione. © WARSAW HOME EXPO 2018
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ALUMINIOWE KRATOWNICE QUADRO-30
Aluminium truss QUADRO-30

Uwagi: Aluminiowe kratownice QUADRO-30,
przeznaczone do tworzenia ramp oświetleniowych.
Długość segmentów: 6m, 4m, 3m, 2m, 1m.
Montaż możliwy wyłącznie przy zakupie punktu
podwieszenia. Wymagana konsultacja
z działem technicznym.
Notes: Aluminium truss QUADRO-30 for lighting booth.
Segments length: 6m, 4m, 3m, 2m, 1m. Purchase with
suspension point only. Please consult technical dept.
for details.

Cena/ Price
100zł- 1metr bieżący/ 24€- 1 running meter

DOPROWADZENIE WODY (ZAWÓR 1/2”)
Running water supply inlet/outlet (1/2” valve)
Uwagi: Doprowadzenie wody z odpływem, wydatek
do 50 l/min (bez podłączenia urządzeń). Wymagane
podanie dokładnej odległości od krawędzi stoisk. Instalacja wodna montowana jest od górnej części hali.

50 L / MIN
Cena/ Price
600zł/ 140€

300 L / MIN
Cena/ Price
1300zł/ 303€

Notes: Fixing running water inlet/outlet valve with max. flow
capacity of 50ltr/min. No connection to appliances. Detailed
distance to the stand required. Pipelines run from the upper part
of the hall.

Uwagi: Doprowadzenie wody z odpływem, wydatek
do 300 l/min (bez podłączenia urządzeń). Wymagane
podanie dokładnej odległości od krawędzi stoisk.
Instalacja wodna montowana jest od górnej części hali.
Notes: Fixing running water inflow/outflow with max. flow capacity
of 300 ltr/min. No connection to appliances. Detailed distance to
the stand required. Pipelines run from the upper part of the hall.

Niniejszy dokument ma charakter poufny. Kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie, dystrybucja i wprowadzanie do obrotu całości lub części dokumentu
bez uzyskania zgody WARSAW HOME EXPO sp. z o.o. jest zabronione. © WARSAW HOME EXPO 2018
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PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ WYSTAWCY
Fixing connection to appliances.
Uwagi: Podłączenie urządzenia wystawcy:
zmywarka, własny zlew, piec konwekcyjno - parowy itp.
Notes: Connecting exhibitor’s appliances: dishwasher, own sink,
convection oven etc.

Cena/ Price
400zł/ 94€

ZLEW + TERMA Z PODŁĄCZENIEM
Sink with water heater with fixing connection
Uwagi: Kompletny zlew z podgrzewaczem wody
(bez doprowadzenia wody).
Notes: Sink with water heater (without running water
inlet/outlet).

Cena/ Price
500zł/ 117€

Niniejszy dokument ma charakter poufny. Kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie, dystrybucja i wprowadzanie do obrotu całości lub części dokumentu
bez uzyskania zgody WARSAW HOME EXPO sp. z o.o. jest zabronione. © WARSAW HOME EXPO 2018
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ENERGIA ELEKTRYCZNA - HALA (W TRAKCIE TARGÓW)
Power connection – inside the hall (during opening hours)
Przyłącze elektryczne, 1-fazowe, do 3 kW 230 V
1-phase power connection, up to 3 kW (230 V)

DO 3 KW

Cena/ Price
180zł/ 42€
Przyłącze elektryczne, 3-fazowe, do 9 kW 400V
3-phase power connection up to 9 kw (voltage 400 V)

DO 9 KW

Cena/ Price
350zł/ 82€
Przyłącze elektryczne, 3-fazowe, do 14 kW, 400V
3-phase power connection up to 14 kW (voltage 400 V)

DO 14 KW

Cena/ Price
600zł/ 140€
Przyłącze elektryczne, 3-fazowe, do 18 kW 400V
3-phase power connection up to 18 kw (voltage 400 V)

DO 18 KW

Cena/ Price
700zł/ 163€
Przyłącze elektryczne, 3-fazowe, do 24 kW, 400V
3-phase power connection up to 24 kW (voltage 400 V)

DO 24 KW

Cena/ Price
950zł/ 221€
Przyłącze elektryczne, 3-fazowe, do 36 kW, 400V
3-phase power connection up to 36 kW (voltage 400 V)

DO 36 KW

Cena/ Price
1000zł/ 233€
Przyłącze elektryczne, 3-fazowe, powyżej 36 kW 400V,
wg. indywidualnej wyceny

POWYŻEJ 36 KW

3-phase power connection more than 36 kw (voltage 400 V), according
to the individual valuation

Niniejszy dokument ma charakter poufny. Kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie, dystrybucja i wprowadzanie do obrotu całości lub części dokumentu
bez uzyskania zgody WARSAW HOME EXPO sp. z o.o. jest zabronione. © WARSAW HOME EXPO 2018
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Rozdzielnica elektryczna 3-fazowa od 9 kW do 24 kW
(możliwość dodatkowego wypożyczenia)
Power switchboard, 3-phase from 9kW to 24 kW supply

OD 9

KW DO 24

Cena/ Price
300zł/ 70€

Uwagi: Przyłącze elektryczne montowane jest od górnej części hali.
Rodzaje gniazd: 2x230V, 1x32A.
Notes: Power switchboard is installed in the upper part of the hall:

sockets 2x230V and 1x32A.

ENERGIA ELEKTRYCZNA 24H
- HALA (W TRAKCIE TARGÓW)
Power connection 24h – inside the hall (during opening hours)
Przyłącze elektryczne, 1-fazowe, do 3 kW 230 V
1-phase power connection, up to 3 kW (230 V)

DO 3 KW 24H

Cena/ Price
250zł/ 59€
Przyłącze elektryczne, 3-fazowe, do 9 kW 400V
3-phase power connection up to 9 kw (voltage 400 V)

DO 9 KW 24H

Cena/ Price
500zł/ 117€

Rozdzielnica elektryczna 3-fazowa od 9 kW do 24 kW
(możliwość dodatkowego wypożyczenia)
Power switchboard, 3-phase from 9kW to 24 kW supply

OD 9

Cena/ Price

KW DO 24
300zł/ 70€
24H
Uwagi: Przyłącze elektryczne montowane jest od górnej części hali.
Rodzaje gniazd: 2x230V, 1x32A.
Notes: Power switchboard is installed in the upper part of the hall:

sockets 2x230V and 1x32A.

Niniejszy dokument ma charakter poufny. Kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie, dystrybucja i wprowadzanie do obrotu całości lub części dokumentu
bez uzyskania zgody WARSAW HOME EXPO sp. z o.o. jest zabronione. © WARSAW HOME EXPO 2018
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PODWIESZENIE (JEDEN PUNKT PODWIESZENIA Z
MONTAŻEM WCIĄGARKI RĘCZNEJ)
Suspension point with manual hoist
Uwagi: Maksymalne obciążenia na jeden punkt
podwieszenia to 50 kg. Wszelkie projekty podwieszeń oraz elementy i obiekty podwieszane do
konstrukcji hal wystawienniczych (np. konstrukcje,
banery, rampy świetlne) należy uprzednio skonsultować z działem technicznym i uzyskać jego
akceptację. Przed zleceniem wykonania podwieszenia należy przesłać do akceptacji projekt z zaznaczonymi punktami podwieszenia (wraz z wymiarami naniesionymi na siatkę podwieszeń danej
hali wystawienniczej).
Notes: Max. load on one point is 50kg. Any projects, elements
and objects to be lifted and attached to hall structure are
subjected to prior consultancy with Technical Dept. and require
their consent. Stand layout plan with marked suspension points
must be accepted too and according to existing ceiling construction beams of the hall.

Cena/ Price
400zł/ 94€

USŁUGI INFORMATYCZNE
IT Services

WiFi Standard do 5mb (upload/download)
WiFi Standard to 5mb (upload/download)

Cena/ Price
800zł/ 187€

WiFi Premium do 10mb (upload/download)
WiFi Premium to 10mb (upload/download)

Cena/ Price
1400zł/ 326€
Niniejszy dokument ma charakter poufny. Kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie, dystrybucja i wprowadzanie do obrotu całości lub części dokumentu
bez uzyskania zgody WARSAW HOME EXPO sp. z o.o. jest zabronione. © WARSAW HOME EXPO 2018
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Pomoc technika przy uruchomieniu łącza
Technical assistance in fixing the connection

Cena/ Price
150zł/ 35€

USŁUGI SPRZĄTANIA STOISKA
Stand dry-cleaning service (excluding chemical treatment)

Odkurzanie stoiska 4 dni
Stand cleaning (floor/carpet cleaning) 4 days

do 18m2
up to 18sqm

od 18m2 do 30m2
from 18sqm to 30sqm

od 30m2 do 60m2
from 30sqm to 60sqm

od 60m2 do 150m2
from 60sqm to 150sqm

powyżej 150m2
more than 150sqm

Cena/ Price
240zł/ 56€
Cena/ Price
300zł/ 70€
Cena/ Price
360zł/ 84€
Cena/ Price
700zł/ 163€
Cena/ Price
5zł- 1m2/ 2€- 1sqm

Niniejszy dokument ma charakter poufny. Kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie, dystrybucja i wprowadzanie do obrotu całości lub części dokumentu
bez uzyskania zgody WARSAW HOME EXPO sp. z o.o. jest zabronione. © WARSAW HOME EXPO 2018
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USŁUGI DODATKOWE
/ PERSONEL POMOCNICZY
Additional services

Ochrona stoiska
Stand security

Dzienna ochrona stoiska
Daily stand security

03.10.2019 (10.00-18.00) Cena/ Price
800zł/ 187€
04.10.2019 (10.00-18.00) Cena/ Price
800zł/ 187€
05.10.2019 (10.00-18.00) Cena/ Price
800zł/ 187€
06.10.2019 (10.00-18.00) Cena/ Price
800zł/ 187€

Nocna ochrona stoiska
Night stand security

03.10.2019-04.10.2019 (18.00-10.00)

Cena/ Price
1600zł/ 373€

04.10.2019-05.10.2019 (18.00-10.00)

Cena/ Price
1600zł/ 373€

05.10.2019-06.10.2019 (18.00-10.00)

Cena/ Price
1600zł/ 373€

06.10.2019- 07.10.2018 (18.00-10.00)

Cena/ Price
1600zł/ 373€

Niniejszy dokument ma charakter poufny. Kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie, dystrybucja i wprowadzanie do obrotu całości lub części dokumentu
bez uzyskania zgody WARSAW HOME EXPO sp. z o.o. jest zabronione. © WARSAW HOME EXPO 2018
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Dyżury p.poż.
Fire safety watch

03.10.2019 (10.00-18.00) Cena/ Price
800zł/ 187€
04.10.2019 (10.00-18.00) Cena/ Price
800zł/ 187€
05.10.2019 (10.00-18.00) Cena/ Price
800zł/ 187€
06.10.2019 (10.00-18.00) Cena/ Price
800zł/ 187€

USŁUGI TRANSPORTOWE
Transport services
Wyłączność na usługi transportowe (rozładunek, załadunek towarów wózkiem widłowym,
poruszania się wózkiem widłowym po halach targów) mają firmy Netlog Polska Sp. z o.o. oraz
Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A. Dopuszczalną formą
dostarczenia towaru na stoisko we własnym zakresie jest transport za pomocą ręcznego
wózka paletowego.
Exclusivity for transport services (including loading and unloading the goods by forklifts and internal
movement over premises has been granted to the Netlog Polska Ltd. and Interational Forwarders C. Hartwig S.A.
The only acceptable way to deliver the goods to the stand using own resources - is by hand pallet trucks.

C.Hartwig Gdynia S.A.

Netlog Polska Sp. z o.o.

ul. Śląska 47, 81-310 Gdynia

ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa

OSOBA KONTAKTOWA / CONTACT PERSON:

OSOBA KONTAKTOWA / CONTACT PERSON:

Joanna Szulborska

Rafał Skrobutan

Project Manager

Koordynator/ Coordinator

tel. +48 22 609 18 95
tel. +48 502 012 832
e-mail j.szulborska@chg.pl
e-mail expo@chg.pl

tel. +48 22 256 70 55
tel. +48 668 890 274
e-mail rafal.skrobutan@netlog.org.pl
www.netlog.org.pl

Niniejszy dokument ma charakter poufny. Kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie, dystrybucja i wprowadzanie do obrotu całości lub części dokumentu
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