REGULAMIN KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY MTG
DLA UCZESTNIKÓW JARMARKU ŚW. DOMINIKA 2018
1.

Zabrania się wkręcania, przybijania, przyklejania i mocowania jakichkolwiek elementów do zabudowy i konstrukcji
obiektu, a także stosowania elementów mocujących, np. taśm pozostawiających trwałe ślady na infrastrukturze MTG.

2.

Udostępnianą infrastrukturę należy utrzymywać w estetycznym i uporządkowanym stanie. Na bieżąco należy usuwać ze
stoiska oraz z ciągów komunikacyjnych w jego obrębie odpady pozostałe po montażu/demontażu stoiska oraz jego
zaopatrzeniu/ wyposażeniu.

3.

MTG zastrzega sobie prawo do ewentualnego zagospodarowania ścian zewnętrznych udostępnionego stoiska.

4.

Niedozwolone jest samowolne podłączenie instalacji elektrycznej do i od sieci MTG. Wszystkie przyłącza mogą być
wykonywane wyłącznie przez pracowników serwisu technicznego MTG lub autoryzowanego podwykonawcę MTG.

5.

Wszystkie wykonane instalacje podlegają kontroli technicznej MTG.

6.

Zabrania się wykonywania jakichkolwiek zmian w instalacji MTG.

7.

Ze względu na bezpieczeństwo, korzystający z infrastruktury MTG zobowiązani są do wyłączenia zasilania każdorazowo
przed opuszczeniem stoiska, poza zgłoszonymi obwodami całodobowymi oraz do zamykania zaworów zasilających
znajdujących się na stoisku.

8.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji należy niezwłocznie powiadomić
służby techniczne MTG.

9.

Wszystkie użyte urządzenia muszą posiadać aktualne badania techniczne (certyfikaty, atesty, pomiary, itp.), zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

10. Żadne z elementów ekspozycji nie mogą przekraczać wynajętej powierzchni ekspozycyjnej, blokować w żaden sposób
przejść i ciągów komunikacyjnych.
11. Na terenie stoisk i pawilonów handlowych obowiązuje zakaz palenia tytoniu, używania otwartego ognia
oraz eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych. Zabronione jest wnoszenie broni, amunicji, materiałów
wybuchowych, zapalników, trucizn oraz substancji chemicznych pożarowo niebezpiecznych.
12. Zabrania się wykorzystywania infrastruktury do celów noclegowych.
13. W zakresie spraw BHP i ppoż. nieobjętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy.
14. LIKWIDACJA STOISKA
• Uczestnik korzystający ze stoiska zobowiązany jest po zakończeniu Jarmarku do usunięcia ekspozycji oraz przywrócenia
zajmowanej powierzchni handlowej do pierwotnego stanu. Odpady i śmieci należy wrzucać do kontenerów. Ze ścianek
zabudowy należącej do MTG należy usunąć bez uszkodzenia ścian wszystkie elementy dekoracyjne. W przypadku
nieuporządkowania zajmowanej powierzchni MTG zleci wykonanie prac porządkowych na koszt i ryzyko Uczestnika.
• Wywóz ekspozycji oraz demontaż stoiska przed zakończeniem Jarmarku są zabronione. Likwidację stoiska można
rozpocząć dopiero po zamknięciu Jjarmarku, a należy zakończyć w terminie określonym szczegółowo w Regulaminie
Uczestników Jarmarku.
• Pozostawione bez zawiadomienia MTG elementy zabudowy i wyposażenia stoiska podczas demontażu, uważa się za
mienie porzucone. MTG nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie mienia nieusuniętego
w terminie po demontażu stoiska.
15. W przypadku stwierdzenia szkód lub pozostawienia powierzchni w stanie nieuporządkowanym w obszarze stoiska lub
w bezpośrednim sąsiedztwie, MTG zastrzega sobie prawo potrącenia z kaucji należnych kwot z tytułu poniesionych
szkód lub prac porządkowych. O ile wartość szkody przekroczy wysokość kaucji MTG zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego.

