Regulamin
korzystania z obiektów EXPO Kraków
będących własnością „Targów w Krakowie” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

§ 1. Definicje i zakres obowiązywania
1.
2.

3.

Regulamin obowiązuje na terenie Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO
Kraków znajdującego się w Krakowie przy ul. Galicyjskiej 9.
Osoby przebywające na terenie EXPO podlegają przepisom porządkowym Targów w Krakowie sp. z
o.o. z siedzibą w Krakowie. Wstęp na teren Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego
EXPO Kraków oznacza bezwzględny obowiązek ich przestrzegania.
Użyte w Regulaminie sformułowania są definiowane w sposób następujący:
a. Impreza – każde wydarzenie odbywające się na terenie Międzynarodowego Centrum
Targowo-Kongresowego EXPO Kraków (targi, wystawy, sympozja, kongresy, koncerty,
prezentacje);
b. Organizator – „Targi w Krakowie” Sp. z o.o. , inny przedsiębiorca, organizacja, instytucja lub
osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, która na mocy umowy zawartej z Targami w
Krakowie Sp. z o.o. organizuje Imprezę;
c. Uczestnik – każda osoba biorąca udział w Imprezie organizowanej przez Organizatora (w tym:
zwiedzający, wystawcy);
d. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, przygotowująca imprezę na zlecenie Organizatora
lub Uczestnika;
e. TwK – Targi w Krakowie, właściciel Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego
EXPO Kraków;
f. EXPO – Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9
w Krakowie.

§ 2. Zasady wstępu na teren EXPO Kraków

1.
2.

3.

4.

5.

TwK zastrzegają sobie prawo do wpuszczania osób na teren EXPO podczas imprez masowych lub
zlecenia tego Organizatorowi, bądź służbie porządkowej działającej na zlecenie TwK.
Do przebywania na terenie EXPO oraz korzystania z urządzeo znajdujących się w budynkach EXPO
uprawnieni są ci Uczestnicy, którzy posiadają przy sobie ważną kartę wstępu lub inny dowód
upoważniający do przebywania na terenie EXPO.
Służba porządkowa jest upoważniona do sprawdzania, w tym legitymowania Uczestników- zarówno
przy ich wpuszczaniu na teren EXPO, jak i w czasie ich przebywania na terenie EXPO celem
stwierdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeostwa z powodu spożycia alkoholu lub
narkotyków albo wskutek wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych.
Osoby, które nie posiadają karty lub innego dowodu wstępu, nietrzeźwe, których zachowanie lub
wygląd wzbudzają podejrzenia co do pozostawania pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych
środków lub zachowujące się w sposób, który może zagrażad bezpieczeostwu nie będą wpuszczone
na teren EXPO.
Pracownicy służby porządkowej lub kierownik hali EXPO mogą odmówid wstępu każdej osobie bez
podania przyczyny.

6.

Teren EXPO jest objęty całodobowym monitoringiem.

§3. Zachowanie na terenie EXPO Kraków
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Każdy, kto przebywa na terenie EXPO powinien się zachowywad tak, aby nie szkodzid i nie zagrażad
innym.
Uczestnicy imprez w hali zobowiązani są stosowad się do zarządzeo policji, straży pożarnej, służby
porządkowej oraz zaleceo Organizatora, a w przypadku gdy impreza ma charakter imprezy masowej także przepisów regulujących organizację imprez masowych.
Wyznaczone wejścia i wyjścia oraz drogi komunikacyjne i ewakuacyjne muszą byd zawsze wolne.
Zabrania się na nich parkowania pojazdów oraz składowania towarów. Pojazdy, urządzenia i towary
pozostawione na tych drogach zostaną usunięte na koszt i ryzyko ich właściciela lub posiadacza.
Na terenie EXPO znajduje się sprzęt gaśniczy z instrukcją jego obsługi. Organizator oraz Uczestnicy
zobowiązani są do wykorzystywania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wszystkie urządzenia ppoż. (gaśnice, przyciski sygnalizacyjne, hydranty, czujki ppoż.) oraz drzwi
ewakuacyjne i ich oznaczenia muszą byd w każdej chwili dostępne i widoczne; nie wolno ich
zastawiad.
Organizator jest zobowiązany do codziennego utrzymywania czystości w trakcie trwania Imprezy.
Sprzątanie powinno odbywad się codziennie przed otwarciem lub po zamknięciu Imprezy dla
Uczestników.
Rozładunek i załadunek urządzeo, towarów, itp. odbywa się w godzinach i w sposób nie utrudniający
normalnego funkcjonowania EXPO, ustalonych z TwK.
Pojazdy mechaniczne lub inne urządzenia z silnikami spalinowymi można eksponowad w halach
jedynie po spełnieniu warunków określonych w przepisach przeciwpożarowych.
Organizator jest zobowiązany do dostarczenia Dyrektorowi Techniczno-Administracyjnemu informacji
o parametrach technicznych i własnościach eksponatów mogących stanowid zagrożenie.
Na terenie EXPO zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności komercyjnej bez uprzedniej
pisemnej zgody TwK.
Na terenie EXPO spożywanie alkoholu dozwolone jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych
(bary), chyba że co innego wynika z umowy zawartej pomiędzy TwK a Organizatorem.
Wnoszenie alkoholu na teren EXPO jest zabronione, chyba że co innego wynika z umowy TwK z
Organizatorem.
Osoby dopuszczające się niszczenia mienia EXPO zostaną pociągnięte do odpowiedzialności
materialnej.
Służba porządkowa ma prawo użycia wszelkich dozwolonych środków perswazji w stosunku do
Uczestników zakłócających porządek lub zagrażających innym przebywającym na terenie EXPO.
TwK nie odpowiadają za rzeczy pozostawione na terenie EXPO, chyba że co innego wynika z umów
zawieranych przez TwK z konkretnymi Uczestnikami.
Uczestnicy znajdujący się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających i innych, nie mają prawa
przebywad na terenie EXPO.
Na terenie EXPO nie mogą przebywad osoby:
a. wnoszące broo lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub
substancje psychotropowe;
b. odmawiające przeglądnięcia bagażu bądź odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby te
wnoszą przedmioty o których mowa wyżej;
c. osoby odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem (z fotografią i
adresem).

18. Na terenie EXPO zabronione jest:
a. używanie ognia otwartego;
b. palenie tytoniu - poza wyznaczonymi miejscami;
c. przechowywanie poza stoiskami wszelkiego rodzaju opakowao, papierów i innych materiałów
stwarzających zagrożenie pożarowe;
d. zastawianie dostępu do rozdzielni elektrycznych, hydrantów, podręcznego sprzętu
gaśniczego, przycisków alarmowych ppoż., wyłączników energii elektrycznej , itp.
e. gromadzenie i przechowywanie materiałów palnych, czy toksycznych, jak również używanie
palnych lub tworzących wybuchowe mieszanki płynów jako środków czyszczących;
f. pozostawienie po zakooczonej pracy lub demonstracji maszyn i urządzeo technicznych nie
oczyszczonych z płynów, kurzu, smarów, olejów i odpadów produkcyjnych;
g. pozostawienie zatłuszczonych, zaoliwionych szmat i czyściwa bez należnego zabezpieczenia,
substancji, których wzajemne oddziaływanie może byd powodem samo zapłonu lub
wybuchu;
h. wnoszenie i stosowanie bez odrębnych uzgodnieo ze służbą ppoż wszelkich butli z gazami
palnymi tym również typu turystycznego.
13. Wszelkie stwierdzone usterki i nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym lub w
konstrukcji EXPO należy niezwłocznie zgłaszad właściwym służbom Organizatora lub TwK
14. W zakresie bezpieczeostwa i higieny pracy mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa
polskiego.
15. W zakresie korzystania z miejsc postojowych, Organizator i Uczestnicy zobowiązani są do stosowania
oznaczeo i poleceo służb obsługujących te miejsca, a także do wydanych w odniesieniu do miejsc
postojowych regulaminów.

