
 

 
  
 
 

WARUNKI I PRZEPISY ORGANIZACYJNE DLA WYSTAWCÓW 
XXII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 

odbywającego się w Krakowie, w dniach 13-15 września 2018  
na terenie Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kraków, przy ul. Galicyjskiej 9 

 
CZĘŚĆ I – WARUNKI ORGANIZACYJNE 

1. WAŻNE TERMINY 
 

TERMIN TEMAT KONTAKT 

31 lipca 2018 
przesłanie programu sesji satelitarnej (koniecznie               
z tłumaczeniem na język angielski) 

Anna Lemańska 
anna.lemanska@casusbtl.pl 

Biuro Organizatora 

31 lipca 2018 przesłanie reklamy do drukowanego Programu Kongresu 
Anna Lemańska 

anna.lemanska@casusbtl.pl 
Biuro Organizatora 

3 sierpnia 2018 

składanie zamówień na dodatkowe usługi techniczne        
i wyposażenie stoiska: 

• energia elektryczna, woda, sprężone powietrze 

• podwieszenia elementów 

• zabudowa standardowa i dodatkowe wyposażenie 

• sprzątanie stoiska, obsługa – hostessa, ochrona 

wystawcy.ptk@targi.krakow.pl 
EXPO Kraków 

13 sierpnia 2018 

zgłoszenie planowanych aktywności na stoisku                   
o prawdopodobnej zwiększonej frekwencji uczestników 
(jednorazowe wydarzenia) 
wszystkie tego typu aktywności na stoisku wymagają zgody Komitetu 
Organizacyjnego i nie mogą zaburzać przebiegu Kongresu 

Anna Lemańska 
anna.lemanska@casusbtl.pl 

Biuro Organizatora 

13 sierpnia 2018 
potwierdzenie rezerwacji reklamy w Gazecie 
Kongresowej 

Jacek Rubinstein 
jacek.rubinstein@casusbtl.pl 

Biuro Organizatora 

20 sierpnia 2018 zgłoszenie listy uczestników dla grupowych zamówień fee 
Barbara Kleiber 

barbara.kleiber@casusbtl.pl 
Biuro Organizatora 

27 sierpnia 2018 
przesłanie okazowych egzemplarzy insertów do teczek do 
akceptacji przez Komitet Organizacyjny w formacie pdf 
lub jpg (skan, zdjęcie, projekt zatwierdzony do produkcji) 

Barbara Kleiber 
barbara.kleiber@casusbtl.pl 

Biuro Organizatora 

31 sierpnia 2018 
składanie zamówień na usługi transportu, spedycji i 
magazynowania    

Marcin Frontczak 
marcin@transmeble.com.pl  

Transmeble International 

31 sierpnia 2018 przesłanie reklamy do Gazety Kongresowej 
Jacek Rubinstein 

jacek.rubinstein@casusbtl.pl 
Biuro Organizatora 

10 września 2018 
dostarczenie insertów na teren EXPO Kraków w 
godzinach 8:00-16:00 – jedyny możliwy termin 

Marcin Frontczak 
marcin@transmeble.com.pl  

Transmeble International 

10-12 września 
2018 

dostarczenie materiałów na stoisko na teren EXPO 
Kraków w godzinach 8:00-16:00  

Marcin Frontczak 
marcin@transmeble.com.pl  

Transmeble International 
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GODZINY OTWARCIA WYSTAWY PODCZAS KONGRESU PTK 
 
W dniach 13-15 września 2018 hala EXPO, w której zlokalizowana jest wystawa firm, otwarta będzie 
dla wystawców i uczestników codziennie od godziny 8:00. Godziny zamknięcia hali podane zostaną 
w osobnym komunikacie po ostatecznym zatwierdzeniu programu sesji naukowych.  
 
 
2. SPEDYCJA I MAGAZYNOWANIE 
szczegółowe warunki i cennik: patrz załącznik: Kongres_PTK_magazynowanie_spedycja_zasady 

 
Z uwagi na uwarunkowania obiektu, w którym odbywa się Kongres, obsługa wystawców w zakresie 
magazynów i spedycji będzie realizowana przez firmę Transmeble International Sp. z o.o., która jest 
oficjalnym i wyłącznym spedytorem obsługującym obiekt EXPO Kraków.  
  
Firma Transmeble International przyjmuje zlecenia na:  

• magazynowanie materiałów oraz pustych opakowań w czasie trwania, przed i po wydarzeniu 

• dostarczanie materiałów na stoisko w czasie trwania wydarzenia  

• usługi rozładunkowe i załadunkowe  

• spedycję lotniczą, drogową i morską  

• obsługę celną   
 
Termin składania zamówień na usługi transportu, spedycji i magazynowania: 31 sierpnia 2018.   
Kontakt: Marcin Frontczak, e-mail: marcin@transmeble.com.pl  
Rozliczenia finansowe prowadzone są bezpośrednio pomiędzy firmą Wystawcy a firmą Transmeble 
International.  
 

UWAGA WAŻNE! – INSERTY 
Przesyłki zawierające INSERTY do toreb kongresowych będą przyjmowane w obiekcie  

WYŁĄCZNIE  10 września 2018 w godzinach 8:00 – 16:00 
Nie będzie możliwości odbioru przesyłek przed lub po ww. terminie. 

 
 

3. ZABUDOWA STOISK I USŁUGI TECHNICZNE 
 
3.1. zasady ogólne 

Obsługą zamówień dotyczących usług technicznych związanych z zabudową stoisk i dodatkowym 
wyposażeniem zajmuje się operator obiektu EXPO Kraków – Targi w Krakowie Sp. z o.o. 
 
Targi w Krakowie Sp. z o.o. przyjmują i realizują zamówienia na: 

• energię elektryczną, wodę, sprężone powietrze 

• podwieszenia elementów 

• zabudowę standardową stoiska 

• meble i dodatkowe wyposażenie (standard oraz premium) 

• stałe łącze internetowe 

• sprzątanie stoiska i obsługa stoiska – hostessa, ochrona 
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Na stronie internetowej: http://ptkardio2018.targi.krakow.pl/pl/ znajdują się obowiązujące 
wszystkich wystawców: 

• Regulamin Wystawcy 

• Regulamin korzystania z obiektów EXPO Kraków 

• Przepisy techniczne, przeciwpożarowe i BHP dla wykonawców zabudowy obowiązujące 
na terenach EXPO Kraków 

• Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego 

• Formularze zamówień wraz z cennikami na ww. usługi techniczne i dodatkowe 

• Formularze zgłoszenia wykonawcy zabudowy stoiska 
 
Prosimy o zapoznanie się z dokumentami. 
Formularze są edytowalne. Należy je uzupełnić, podpisać / opieczętować i przesłać na adres mailowy: 
wystawcy.ptk@targi.krakow.pl do dnia 3 sierpnia 2018. 
 
Rozliczenia finansowe prowadzone są bezpośrednio pomiędzy firmą Wystawcy a firmą Targi 
w Krakowie Sp. z o.o.  
 
Każdy z projektów indywidualnej zabudowy stoiska musi zostać przedstawiony i zatwierdzony przez 
Biuro Organizatora oraz Targi w Krakowie. Projekty należy przesłać na adres mailowy: 
wystawcy.ptk@targi.krakow.pl do dnia 20 sierpnia 2018. Przypominamy o konieczności posiadania 
aktualnych atestów na materiały wykorzystane do budowy stoisk oraz o zgłoszeniu firmy wykonującej 
zabudowę stoiska (stosowne formularze również umieszczone są pod podanym wyżej linkiem). 
 
Nadzór ze strony Biura Organizatora: Robert Michalak, e-mail: robert.michalak@casusbtl.pl  
 

3.2. montaż 
Termin montażu stoisk: 11-12 września 2018, godz. 8:00-22:00. 
Prosimy o bezwzględne zakończenie montażu i posprzątanie stoisk do godz. 22:00 w dniu 12 września 
2018.  
Istnieje możliwość rozpoczęcia prac wykonawczych stoiska w terminie wcześniejszym niż oficjalne dni 
montażowe dla wystawy po uprzednim jego uzgodnieniu z firmą Targi w Krakowie i uiszczeniu 
dodatkowej opłaty w wysokości 500 PLN netto za każdy dodatkowy dzień. 
 

3.3. demontaż 
Termin demontażu stoisk: 15 września 2018, godz. 13.30-22:00. 
Wystawca Kongresu PTK lub wykonawca stoiska jest zobowiązany po zakończeniu Kongresu 
i demontażu stoiska do przekazania firmie Targi w Krakowie lub do Biura Organizatora uporządkowanej 
własnym kosztem i staraniem powierzchni (całkowite usunięcie elementów zabudowy stoisk, 
wykładziny, resztek taśm klejących, farb, itp.).  
W przypadku niewykonania powyższych prac porządkowych, Biuro Organizatora zleci ich wykonanie 
na koszt i ryzyko wystawcy Kongresu PTK lub wykonawcy zabudowy stoiska. Koszt będzie uzależniony 
od ilości i rodzaju pozostawionych materiałów. 
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UWAGA WAŻNE! – POWIERZCHNIA 
Wielkość powierzchni wystawienniczej stoiska – po jego ostatecznej instalacji – zostanie zmierzona 
przez niezależną komisję i udokumentowana. Ewentualne przekroczenie ustalonej powierzchni 
wymaga dodatkowej opłaty na miejscu w wysokości 2 800,00 PLN netto / 1 mkw powierzchni. 
 
 
4. IDENTYFIKATORY DLA WYSTAWCÓW 
Każdej z firm przysługuje jeden identyfikator (wejściówka) dla osoby obsługującej stoisko na każde dwa 
metry kwadratowe wykupionej powierzchni wystawienniczej. Identyfikator ten upoważnia do udziału 
w wystawie, bez możliwości wejścia na sesje naukowe poza sesją satelitarną własnej firmy.  
 
W przypadku konieczności udziału większej ilości pracowników – koszt jednej dodatkowej wejściówki 
wynosi 250 PLN netto (z uprawnieniem jak wyżej).  
 
Identyfikatory będą do odbioru w Recepcji Kongresu – stanowisko „Wystawcy” od 12 września 2018, 

od godziny 16.00. 

UWAGA! Wszystkie identyfikatory (łącznie z pozostałym pakietem materiałów dla wystawcy) odbiera 
wyłącznie JEDNA wyznaczona osoba z firmy wystawcy. Dystrybucję identyfikatorów wśród 
pracowników firmy przeprowadza wystawca we własnym zakresie. Prosimy o podanie nazwiska osoby 
odbierającej pakiet do dnia 31 sierpnia 2018. 
 
Kontakt: Anna Lemańska, e-mail: anna.lemanska@casusbtl.pl, Biuro Organizatora.  
 
Koszt pełnopłatnego uczestnictwa z możliwością udziału w sesjach naukowych jest zgodny z taryfą 
opłaty kongresowej i podlega zasadom rejestracji drogą elektroniczną na stronie internetowej 
http://ptk2018f.casusmedical.pl/pl/rejestracja  
 
 
5. DODATKOWA AKTYWNOŚĆ WYSTAWCY 
Dodatkowe osoby prowadzące jakąkolwiek aktywność promocyjną poza obrębem stoiska (np. osoby 
roznoszące ulotki, osoby charakterystycznie przebrane zapraszające do odwiedzenia stoiska, itp.) 
podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 1 300 PLN netto za osobę i muszą być zgłoszone 
Organizatorom Kongresu. 
 
Wszystkie aktywności na stoisku typu: koncerty, przedstawienia, muzyka odtwarzana z urządzeń 
elektronicznych muszą być wcześniej zgłoszone i zaakceptowane przez Biuro Organizatora.  
 
WAŻNE: ww. aktywności, po akceptacji, mogą być przeprowadzane tylko i wyłącznie podczas przerw 
pomiędzy sesjami.  
 
W czasie trwania sesji Agora, które będą odbywać się w pobliżu przestrzeni wystawienniczej, 
obowiązuje zakaz organizacji „głośnych” aktywności na stoiskach, które mogą zakłócić przebieg sesji.  
 
Kontakt: Anna Lemańska, e-mail: anna.lemanska@casusbtl.pl, Biuro Organizatora.  
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6. PARKING I WJAZD NA TEREN EXPO KRAKÓW 
Samochody firm uczestniczących w wystawie oraz firm wykonujących zabudowę stoisk wjeżdżają 
na teren EXPO Kraków w czasie przeznaczonym na montaż i demontaż stoisk bez ograniczeń. 
 
Podczas Kongresu, tj. w dniach 13-15 września 2018, obowiązuje opłata w wysokości 20 PLN brutto 
za jednorazowy wjazd na parking EXPO Kraków płatna w automatycznej kasie parkingowej 
umieszczonej przy wejściu głównym do obiektu, na podstawie pobranego przy wjeździe biletu. 
 
 
7. CATERING 
Catering dla gości na stoisku firmowym w formie drobnego poczęstunku typu: kawa, herbata, soki, 
ciastka – może być realizowany we własnym zakresie przez wystawców lub za pośrednictwem firmy 
Tragi w Krakowie. 
 
Organizator nie zapewnia cateringu (przerw kawowych ani lunchowych) podczas Kongresu. 
 

 
CZĘŚĆ II – PRZEPISY ORGANIZACYJNE 

 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1. Niniejszy dokument określa terminy, warunki oraz zasady organizacji udziału w XXII 

Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Kongres) i obowiązuje 
wszystkie podmioty korzystające z dowolnego pakietu usług z zakresu „Oferty dla firm”, w tym 
w szczególności Wystawców. 

1.2. Kongres organizowany jest przez Komitet Organizacyjny przy współpracy z firmą Grupa casusBTL 
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rodawskiej 26 (Biuro Organizatora). 

1.3. Kongres organizowany jest w Krakowie, w dniach 13-15 września 2018 na terenie 
Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kraków (EXPO), przy ul. Galicyjskiej 9, 
którego operatorem jest firma Targi w Krakowie Sp. z o.o. (Operator). 

1.4. Wystawcy Kongresu PTK są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących na terenie EXPO: 

• Regulaminu Wystawców 

• Regulaminu korzystania z obiektów EXPO Kraków 

• Przepisów technicznych, przeciwpożarowych i BHP dla wykonawców zabudowy 
obowiązujących na terenach EXPO Kraków 

• Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 
oraz przepisów zawartych poniżej. 

1.5. Niniejsze „Warunki i Przepisy Organizacyjne dla Wystawców” wraz z dokumentami wymienionymi 
w p. 1.4. stanowią integralną część umowy uczestnictwa.  

 
2. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I ZAWARCIE UMOWY  
2.1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez podpisanie stosownej umowy z Polskim 

Towarzystwem Kardiologicznym. 
2.2. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do dnia określonego jako termin zgłoszeń uczestnictwa 

podanego w informacji do firm. Zgłoszenia uczestnictwa dokonane po tym terminie będą 
rozpatrywane przez Komitet Organizacyjny w miarę dostępności powierzchni wystawienniczej.  

 



 

 
 
 
 
 
2.3. Przekazanie powierzchni wystawienniczej nastąpi pod warunkiem uregulowania wymaganych 

należności, wynikających z zawartej umowy. W przypadku nieuregulowania należności przed 
rozpoczęciem Kongresu PTK Biuro Organizatora zastrzega sobie prawo do nieprzekazania 
powierzchni wystawienniczej do czasu ich zapłaty.  
 

3. USŁUGI DODATKOWE  
3.1. Zamówień usług dodatkowych należy dokonać w sposób i w terminach określonych w Części I 

niniejszego dokumentu przesyłając informacje lub formularze podpisane przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania firmy na wskazany kontakt lub do siedziby Biura Organizatora. 

3.2. Reklama poza stoiskiem jest odpłatna i wymaga zgody Biura Organizatora oraz Komitetu 
Organizacyjnego. Brak zgody spowoduje usunięcie reklam na koszt i ryzyko Wystawcy.  

3.3. Zamówienia usług technicznych związane z zabudową stoisk i dodatkowym wyposażeniem 
obsługuje Operator zgodnie z zasadami ustalonymi z Biurem Organizatora i  Komitetem 
Organizacyjnym. Rozliczenia finansowe prowadzone są bezpośrednio pomiędzy firmą Wystawcy 
a Operatorem - Targi w Krakowie Sp. z o.o. 

3.4. Zamówienia usług transportu, spedycji i magazynowania obsługuje firma Transmeble International 
Sp. z o.o., która jest oficjalnym i wyłącznym spedytorem obsługującym obiekt EXPO, zgodnie 
z zasadami ustalonymi z Biurem Organizatora i  Komitetem Organizacyjnym. Rozliczenia finansowe 
prowadzone są bezpośrednio pomiędzy firmą Wystawcy a firmą Transmeble International Sp. zo.o. 

3.5. Dokumenty uprawniające do wstępu i wjazdu na teren EXPO Kraków określone są w części I 
niniejszego dokumentu. 

 
4. PRAWA OCHRONNE I NORMY BEZPIECZEŃSTWA EKSPONATÓW 
4.1. Wyroby prezentowane na Kongresie PTK (w szczególności maszyny, urządzenia i części zabudowy) 

powinny posiadać świadectwa oceny zgodności z wymaganymi normami, dotyczącymi zwłaszcza 
bezpieczeństwa, określonymi w stosownych przepisach prawa.  
Jeżeli wyrób prezentowany na Kongresie PTK nie został poddany wymaganej prawem ocenie 
zgodności z normami, Wystawca powinien umieścić stosowną informację na stoisku, w widocznym 
miejscu. Niezależnie od tego wyrób powinien mieć atesty, o których mowa w przepisach 
przeciwpożarowych.  

4.2. W przypadku publicznego wykonania albo odtwarzania utworów muzycznych i słowno-
muzycznych, Wystawca Kongresu PTK jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie zgody 
organizacji powołanych do zbiorowego zarządzania prawami twórców i do zapłaty na ich rzecz 
wynagrodzenia (tantiem). 

4.3. Wystawca Kongresu PTK powinien respektować obowiązujące w zakresie ochrony prawa 
autorskiego i praw pokrewnych przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej i przepisy prawa 
wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej.  

 
5. PRZEPISY PORZĄDKOWE  
5.1. Terminy i godziny otwarcia Kongresu PTK, a także okresy montażu i demontażu stoiska oraz 

godziny otwarcia EXPO i terenów wokół określone są w części I niniejszego dokumentu. 
5.2. Maksymalne natężenie hałasu na stoisku spowodowane prezentacją urządzeń, środkami 

reklamowymi, odtwarzaniem i wykonywaniem utworów muzycznych itd., nie może przekroczyć 70 
dB. Zabronione jest kierowanie kolumn głośnikowych w stronę ciągów komunikacyjnych 
i sąsiednich stoisk.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 

5.3. Na żądanie Biura Organizatora Wystawca Kongresu PTK powinien obniżyć do wymaganego 
poziomu natężenie hałasu oraz dokonać właściwego ustawienia urządzeń prezentowanych na 
stoisku albo aparatury nagłośnieniowej. W przypadku niewykonania powyższego, Biuro 
Organizatora zaprzestanie dostarczać na stoisko energię elektryczną albo dokona zamknięcia 
stoiska na koszt i ryzyko Wystawcy Kongresu PTK.  

5.4. Zamknięcie stoiska przez Biuro Organizatora w przypadkach, o którym mowa w punkcie 5.2, może 
być okresowe, tj. do czasu wykonania polecenia porządkowego Biura Organizatora albo stałe, tj. do 
czasu zakończenia Kongresu PTK. Stałe zamknięcie stoiska jest traktowane jako sankcja za 
niewykonanie przez Wystawcę postanowień umowy uczestnictwa. W takim przypadku Wystawcy 
nie przysługuje zwrot wpłaconych należności z tytułu opłaty rejestracyjnej, najmu powierzchni 
i budowy stoiska oraz nie zostanie on zwolniony z obowiązku uiszczenia należności za zamówione 
i zrealizowane inne usługi podczas Kongresu PTK. Wystawcy nie przysługuje również prawo do 
odszkodowania, gdyż zamknięcie stoiska stanowi sankcję za jego zawinione działanie.  

5.5. Sprzątanie stoisk powinno odbywać się przed otwarciem lub po zamknięciu Kongresu PTK dla 
zwiedzających, tj.:  

• 13.09.2018 – godz. 17:30-19:00 

• 14.09.2018 – godz. 8:00-9:00, 18:00-20:00  

• 15.09.2018 – godz. 8:00-9:00  
5.6. Wystawca Kongresu PTK jest zobowiązany: 

• przed rozpoczęciem Kongresu PTK - do usunięcia ze stoiska i okolicznego terenu pustych 
opakowań lub odpadów pozostałych po montażu i wyposażeniu stoiska, 

• po zakończeniu Kongresu PTK - do usunięcia eksponatów, zdemontowania stoiska oraz 
przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu, najpóźniej do 
ostatniego dnia demontażu stoiska. Wystawcy Kongresu PTK są zobowiązani do sprzątnięcia 
wszystkich odpadów pozostałych po demontażu we własnym zakresie.  
W przypadku niewykonania powyższych prac porządkowych, Biuro Organizatora zleca ich 
wykonanie na koszt i ryzyko Wystawcy Kongresu PTK.  

5.7. Usunięcie eksponatów oraz demontaż stoiska przed zakończeniem Kongresu PTK są zabronione. 
Czynności te można rozpocząć dopiero po zamknięciu Kongresu PTK dla zwiedzających w ostatnim 
dniu Kongresu PTK.  

5.8. Pozostawione bez powiadomienia Biura Organizatora elementy obudowy i wyposażenia stoiska, 
nieusunięte przez Wystawcę Kongresu PTK w okresie demontażu, uważa się za mienie porzucone, 
które zostanie usunięte na koszt i ryzyko Wystawcy.  

5.9. Fotografowanie, filmowanie i wykonywanie rysunków pojedynczych stoisk i eksponatów wymaga 
uprzedniej zgody zainteresowanego Wystawcy Kongresu PTK. Jeżeli powyższe czynności mogą 
spowodować zakłócenie w organizacji i przebiegu Kongresu PTK, na ich dokonanie wymagana jest 
zgoda Biura Organizatora.  

5.10. Zabronione jest wnoszenie na teren Kongresu PTK broni, amunicji i materiałów wybuchowych 
oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na 
terenie Kongresu PTK.  

5.10. Zabronione jest wprowadzanie (wnoszenie) na teren Kongresu PTK zwierząt.  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
6. ZABEZPIECZENIE 
6.1. Teren Kongresu PTK zabezpieczany jest przez służby ochrony i zabezpieczenia Operatora. 
6.2. Wystawca jest zobowiązany, zarówno w okresie Kongresu PTK, jak i w okresach montażu 

i demontażu stoiska, do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko eksponatów, sprzętu i urządzeń 
przed ewentualnymi szkodami lub ubytkami. Personel do dozoru stoiska można zamówić 
za dodatkową opłatą u Operatora. 

6.3. Wystawca jest zobowiązany udostępnić Komisji Biura Organizacyjnego oraz Służbom 
Administracyjnym obiektu wszystkie pomieszczenia w celu sprawdzenia zabezpieczenia 
przeciwpożarowego. 
  

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIE 
7.1. Biuro Organizatora nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu Wystawców 

Kongresu PTK spowodowane przez osoby trzecie albo spowodowane działaniem lub zaniechaniem 
poszkodowanego Wystawcy. 

7.2. Biuro Organizatora nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców Kongresu PTK 
spowodowane siłą wyższą, np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą 
lub niezależną od Biura Organizatora przerwą w dostawie wody, prądu lub sieci komputerowej.  

7.3. Na wyłączenie odpowiedzialności Biura Organizatora z powyższych przyczyn nie mają wpływu 
podejmowane szczególne środki zabezpieczenia terenów Kongresu PTK, o których mowa 
w punkcie 6.  

7.4. Biuro Organizatora nie ponosi odpowiedzialności za realizację usług świadczonych przez firmę 
Transmeble International Sp. z o.o. Ewentualne roszczenia kierowane powinny być bezpośrednio 
do firmy Transmeble International Sp. z o.o. 

7.5. Biuro Organizatora nie ponosi odpowiedzialności za realizację usług świadczonych przez firmę 
Targi w Krakowie Sp. z o.o. Ewentualne roszczenia kierowane powinny być bezpośrednio do firmy 
Targi w Krakowie Sp. z o. o. 

7.6. Wystawcy Kongresu PTK powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności 
OC i NNW oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenach EXPO (eksponaty, sprzęt 
i urządzenia na stoisku, elementy budowy i wyposażenia stoisk, mienie prywatne, pojazdy 
służbowe, itp.), zarówno na okres Kongresu PTK, jak i na okres montażu i demontażu.  

7.7. Wystawca Kongresu PTK ponosi odpowiedzialność finansową za spowodowanie szkód w mieniu 
EXPO (uszkodzenie, zniszczenie, ubytki). Odpowiedzialność taka dotyczy również firm 
wykonujących zabudowę stoiska na zlecenie Wystawcy.  
Oceny szkód dokonuje Operator w obecności przedstawiciela Biura Organizatora oraz Wystawcy 
Kongresu PTK, co zostanie potwierdzone w stosownym protokole.  

7.8. O wystąpieniu szkody Wystawca Kongresu PTK zobowiązany jest pisemnie powiadomić Operatora 
oraz Biuro Organizatora niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 
  

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
8.1. Biuro Organizatora zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, 

prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia terminu Kongresu PTK. 
W takich przypadkach Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zmniejszenia opłat 
za najem powierzchni wystawienniczej oraz inne usługi dodatkowe.  

8.2. Wystawca Kongresu PTK powinien respektować obowiązujące przepisy prawa wspólnotowego 
Unii Europejskiej i przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

 


