PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE UCZESTNIKÓW TARGÓW ENERGETAB 2020
(załącznik do REGULAMINU DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ENERGETAB 2020)

1

Postanowienia ogólne
Niniejsze przepisy techniczne i przeciwpożarowe obowiązują Wystawców,
Wykonawców Zabudowy (stoisk i pawilonów), spedytorów i inne osoby
przebywające na terenie targów ENERGETAB 2020 w okresie ich trwania oraz
realizacji prac montażowych lub demontażowych.

2 Zasady wykonania zabudowy stoisk budowanych przez Wystawcę
2.1 Wystawca lub upoważniony przez niego Wykonawca Zabudowy jest
zobowiązany do przedstawienia w terminie do 15.07.2020:
a) dla stoisk nie przekraczających standardowej wysokości 2,5m – planu
zabudowy (z zaznaczeniem lokalizacji zamówionych mediów) oraz
specyfikacji zastosowanych materiałów;
b) dla stoisk przekraczających standardową wysokość 2,5m – projektu
zabudowy: rzut poziomy ze wskazaniem miejsca lokalizacji elektrycznej
tablicy rozdzielczej i podłączenia wody (jeżeli występuje) oraz przekrój
pionowy z określeniem wysokości poszczególnych elementów. Projekt
powinien także zawierać niezbędny opis i specyfikację zastosowanych
materiałów.
c) dla stoisk piętrowych – projektu zabudowy (jak w pkt 2.1/b), oraz
dodatkowo należy przesłać szkic konstrukcji z naniesionymi elementami
konstrukcyjnymi ich rodzajem, przekrojem, wymiarami. Dokumentacja
powinna być przedstawiona w języku polskim oraz zatwierdzona przez
osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie
konstrukcji budowlanych. Do projektu należy załączyć oświadczenie
projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, kopie odpowiednich uprawnień budowlanych,
zaświadczenie o przynależności do izby zawodowej.
d) dla stoisk na terenie otwartym – obowiązują zasady z pkt 2.1/b i 2.1/c
e) dla stoisk wymienionych w pkt. 2.1/a, 2.1/b, 2.1/c, 2.1/d – oświadczenie
Wykonawcy Zabudowy o odpowiedzialności za wykonanie stoiska wraz
z instalacjami zgodnie z obowiązującymi przepisami, o zastosowaniu
materiałów zgodnie z pkt. 10.1. oraz o przeszkoleniu zgodnie z pkt. 10.7.
2.2 Zabudowa stoiska powinna być zgodna z prawem budowlanym, przepisami
ochrony przeciwpożarowej oraz odpowiednimi przepisami i normami
obowiązującymi w Polsce, a także z wymaganiami ZIAD Bielsko-Biała SA
zawartymi w „REGULAMINIE DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ENERGETAB
2020”
oraz
niniejszych
„PRZEPISACH
TECHNICZNYCH
I
PRZECIWPOŻAROWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH UCZESTNIKÓW TARGÓW
ENERGETAB 2020”.
2.3 Wystawca i Wykonawca Zabudowy są zobowiązani uwzględnić parametry
techniczne pawilonów wystawowych oraz terenów przeznaczonych pod
zabudowę plenerową, jak np.: wysokość pawilonu, nośność podłogi, wymiary
wejść, nawierzchnię terenów plenerowych itp. Parametry są dostępne na
stronie www.energetab.pl i w Biurze Targów.
2.4 Wystawca / Wykonawca Zabudowy ponosi pełną odpowiedzialność za budowę
stoiska niezgodnie z niniejszymi przepisami.
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Warunki techniczne i organizacyjne wykonania stoisk budowanych przez
Wystawcę
Wystawca ma obowiązek zgłosić na piśmie do Biura Targów w terminie do
15.07.2020 dane firmy, która będzie wykonywała zabudowę stoiska, zwanej
dalej Wykonawcą Zabudowy. Dane te powinny zawierać: nazwę, adres, NIP,
numer BDO, nazwisko, imię, telefon oraz email osoby odpowiedzialnej za
kontakty z Biurem Targów. Dodatkowym warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest
brak nieuregulowanych należności przez Wykonawcę Zabudowy w stosunku do
Organizatora.
Przed rozpoczęciem prac montażowych Wystawca / Wykonawca Zabudowy
zobowiązany jest do wpłacenia kaucji za stoisko, określonej w pkt. 3.8
„REGULAMINU DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ENERGETAB 2020”. Kaucja
zabezpiecza koszty prac porządkowych (utylizacji odpadów powstałych
podczas montażu zabudowy stoiska, elementów zabudowy pozostawionych po
demontażu oraz kosztów naprawy uszkodzeń powstałych podczas montażu lub
demontażu stoiska). Kaucja powinna być wpłacona przelewem na konto
bankowe podane na stronie internetowej www.energetab.pl. Możliwa jest także
wpłata na miejscu w kasie Organizatora.
Wykonawca Zabudowy przed przystąpieniem do prac ma obowiązek zgłosić się
do Biura Targów w celu:
a) rejestracji firmy,
b) odebrania identyfikatorów ZABUDOWA STOISK,
c) odebrania przepustek dla samochodów,
d) protokolarnego przejęcia powierzchni wystawienniczej od przedstawiciela
Biura Targów.
Pracownicy Wykonawcy Zabudowy zobowiązani są do noszenia identyfikatorów
ZABUDOWA STOISK podczas prac montażowych. Przepustkę wjazdową
należy wypełnić i umieścić w widocznym miejscu za szybą samochodu.
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Wystawca / Wykonawca Zabudowy w trakcie montażu stoiska ma prawo
dokonywać tylko niezbędnych prac montażowych oraz ostatecznego retuszu.
Zabronione jest: cięcie i szlifowanie drewna i płyt konstrukcyjnych oraz
wykonywanie innych prac powodujących zapylenie. Wyjątek stanowią drobne
prace szlifierskie pod warunkiem, że stosowane narzędzia są wyposażone
w skuteczne urządzenia zabezpieczające przed pyleniem. Zaleca się
prowadzenie tych prac po osłonięciu stoiska kurtynami z folii. Prace
powodujące zapylenie powinny być zakończone nie później niż
24 godziny przed rozpoczęciem targów.
Wystawca / Wykonawca Zabudowy ponosi pełną odpowiedzialność
za oczyszczenie i uporządkowanie stoisk sąsiednich, które zostały przez niego
zanieczyszczone w czasie montażu stoiska.
Organizator na podstawie odrębnego uzgodnienia z Wykonawcą Zabudowy
może udostępnić na terenie targów warsztat mechaniczny do przeprowadzenia
prac stolarskich i ślusarskich w szerszym zakresie.
Zabrania się w halach, pawilonach wystawowych oraz pawilonach
zewnętrznych:
a) prowadzenia wszelkich prac z użyciem otwartego ognia takich jak:
spawanie, cięcie, podgrzewanie, szlifowanie itp.;
b) używania pistoletów do wstrzeliwania kołków;
c) malowania natryskowego;
d) ingerowania w konstrukcję pawilonu lub innego elementu jego
wyposażenia bez uzgodnienia tego z Organizatorem lub jego
przedstawicielem (np. wbijania zszywek do podłoża).
Prace montażowe powinny odbywać się w obrębie własnego stoiska.
Zabudowa stoiska leży całkowicie po stronie Wystawcy / Wykonawcy
Zabudowy.
Zewnętrzne ściany stoiska oraz inne elementy konstrukcyjne na granicy stoiska
o wysokości powyżej 2,5m, zwrócone w stronę stoisk sąsiednich należy
wykończyć estetycznie w kolorze białym (pomalować, wykończyć białą płytą).
Jeżeli wynajęta powierzchnia nie zostanie w związku z zabudową i aranżacją
stoiska całkowicie wykorzystana, to Wystawca odpowiada za
zagospodarowanie pustych przestrzeni graniczących z sąsiednimi stoiskami.
Wystawca / Wykonawca Zabudowy po zakończeniu budowy stoiska i montażu
eksponatów zobowiązany jest do wyniesienia wszelkich odpadów
materiałowych i opakowań do specjalnych kontenerów udostępnionych w tym
celu przez Organizatora (zgodnie z pkt. 12.2 i 12.3).
Prace montażowe zabudowy stoiska muszą zostać zakończone najpóźniej do
godz. 9.00 w dniu 14.09.2020. Przekroczenie powyższego terminu może
skutkować nałożeniem dodatkowej opłaty (kary) określonej w pkt. 5.3.3
„REGULAMINU DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ENERGETAB 2020”.
Organizator może wstrzymać budowę stoiska lub spowodować usunięcie
elementów zabudowy na koszt Wystawcy / Wykonawcy Zabudowy, jeżeli:
a) zabudowa stoiska wykonywana jest niezgodnie z przedstawionym
projektem lub nie uwzględnia zastrzeżeń do tego projektu zgłoszonych
przez Organizatora,
b) zabudowa wykonywana jest niezgodnie z lokalizacją określoną
w potwierdzeniu uczestnictwa w targach i wskazaną w trakcie przekazania
powierzchni stoiska do realizacji zabudowy,
c) Wykonawca Zabudowy wykonał instalacje techniczne bez uzyskania zgody
lub niezgodnie z ustaleniami ze służbami technicznymi Organizatora,
d) elementy zabudowy nie posiadają odpowiednich atestów trudnopalności,
e) zachodzi obawa przekroczenia dopuszczalnych obciążeń użytkowych
statycznych lub wytrzymałościowych.

4 Elementy zabudowy stoisk i wysokość zabudowy
4.1 Wszystkie elementy zabudowy muszą być zgodne z prawem budowlanym oraz
spełniać wymogi przepisów przeciwpożarowych.
4.2 Przeszklone elementy zabudowy stoisk (np. gabloty, witryny) muszą być
wykonane ze szkła bezpiecznego (szyby ochronne klejone, laminowane,
hartowane lub zbrojone) oraz posiadać pełny dolny cokół z materiału
nietłukącego o wysokości co najmniej 30cm, a krawędzie muszą być
oszlifowane i zabezpieczone, aby wyeliminować ryzyko obrażeń.
4.3 Standardowa wysokość zabudowy mierzona od podłogi wynosi 2,5m.
4.4 Maksymalna wysokość stoisk niestandardowych, mierzona od podłogi, nie
może przekroczyć 6,5m.
5 Ekspozycje na terenie otwartym
5.1 Wynajęte powierzchnie na terenie otwartym (tzw. plenery) przewidziane są do
postawienia przez Wystawcę obiektów budowlanych stanowiących jedynie
eksponaty wystawowe. W przypadku zamiaru Wystawcy postawienia na
wynajętej otwartej powierzchni tymczasowego obiektu budowlanego
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, Wystawca zobowiązany jest do
uzyskania zgody Organizatora i dostarczenia stosownej dokumentacji do Biura
Targów najpóźniej do 15.07.2020.
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Zabrania się wykonywania wszelkich robót ziemnych na terenie otwartym
(wiercenie otworów, wbijanie pali, masztów flagowych, wykonywanie
fundamentów, zakotwiczeń) bez pisemnej zgody Organizatora. W niektórych
miejscach Organizator zapewni specjalny system mocowań. W tych miejscach
Wykonawca Zabudowy zobowiązany jest do przytwierdzenia konstrukcji
ekspozycji. Mocowanie do systemu Organizatora leży po stronie Wykonawcy
Zabudowy.
Eksponaty i wszelkie urządzenia na terenie otwartym winny być ustawione
w odległości nie mniejszej niż 0,5m od krawędzi ciągu komunikacyjnego.
Konstrukcje budowlane i eksponaty narażone na wyładowania atmosferyczne
muszą być uziemione uziomem o odpowiedniej rezystancji zgodnej z normą
PN-EN 62305.
Teren targów znajduje się w III strefie obciążenia wiatrem (zgodnie z normą
PN-EN 1991-1-4). Jest to strefa, w której można się spodziewać silnych
podmuchów wiatru – co musi zostać uwzględnione podczas projektowania
ekspozycji targowej jak też w okresie jej użytkowania, aby nie dopuścić do
sytuacji zagrażających osobom i mieniu znajdującym się wewnątrz stoiska czy
w jego pobliżu.
Zgoda Organizatora na postawienie stoiska bądź konstrukcji reklamowych
narażonych na działanie warunków atmosferycznych (np. silne podmuchy
wiatru) może być wydana pod warunkiem okazania odpowiednich obliczeń
statycznych i wytrzymałościowych podpisana przez osobę posiadającą
uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie konstrukcji budowlanych.
Maksymalna wysokość stoiska wraz z konstrukcjami reklamowymi narażonymi
na działanie warunków atmosferycznych mierzona od podłoża nie może
przekroczyć 3,2 m. Na wyższe konstrukcje należy uzyskać pisemną zgodę
Organizatora.

6 Elementy i konstrukcje reklamowe
6.1 Ustawianie konstrukcji reklamowych poza stoiskiem – w halach, pawilonach lub
na terenach otwartych wymaga zgody Organizatora i jest odpłatne.
6.2 Elementy i konstrukcje reklamowe na terenie otwartym powinny spełniać
wymogi zamieszczone w pkt. 5.5, 5.6 i 5.7.
6.3 Bez uzgodnień z Organizatorem zabrania się zawieszania i naklejania
transparentów, reklam i dekoracji na konstrukcjach pawilonów (dźwigary
stropów, ściany, poręcze, balustrady, szyby) oraz innych elementach
infrastruktury targowej.
6.4 Wykorzystanie dronów, balonów, sterowców, laserów do celów reklamowych
wymaga zgody Organizatora.
6.5 Formy reklamy, w tym akustyczne i świetlne, nie mogą stanowić zagrożenia dla
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz nie mogą powodować
jakichkolwiek zakłóceń.
7 Warunki techniczne wykonania instalacji elektrycznej
7.1 Do zasilania stoisk i eksponatów na terenach targowych służy sieć TN-C-S lub
TN-S 230/400V, 50Hz. Instalacja zasilająca zakończona jest na stoisku
gniazdem wtykowym ze stykiem ochronnym 3-biegunowym 230V, lub gniazdem
32A 5-biegunowym 400V, o wynikającej z zamówienia wartości dopuszczalnej
mocy.
7.2 Jako środek ochrony dodatkowej przed porażeniem obowiązuje system
samoczynnego wyłączenia zasilania spełniający wymagania normy
PN-HD-60364-4-41.
7.3 Instalację elektryczną na stoisku należy zabezpieczyć wyłącznikiem
przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym 30mA.
7.4 Organizator zastrzega sobie wyłączność wykonania przyłączy elektrycznych
do stoiska na rzecz wszystkich uczestników targów. Zamówione przyłącze
elektryczne zostanie doprowadzone do stoiska w miejscu położnym najbliżej
kanału technicznego. W przypadku jego braku w bezpośrednim sąsiedztwie
stoiska przyłącze zostanie doprowadzone w innym uzgodnionym miejscu.
7.5 Wszystkie instalacje elektryczne wykonane na terenie targów podlegają kontroli
technicznej. Instalacja na stoisku musi zostać wykonana przez osoby
posiadające odpowiednie uprawnienia.
7.6 Samowolne podłączanie instalacji elektrycznej do sieci targów jest
niedozwolone.
7.7 Zabrania się wykonywania jakichkolwiek zmian w instalacji elektrycznej targów
bez uzgodnienia z Organizatorem.
7.8 Ze względu na bezpieczeństwo, Wystawcy i Wykonawcy Zabudowy
zobowiązani są do wyłączania zasilania swojego stoiska przed jego
opuszczeniem. Powyższe nie obejmuje specjalnej instalacji tzw.
24-godzinnej, przewidzianej do podłączenia lodówek, systemów alarmowych,
itp.
7.9 W okresie montażu i demontażu stoisk Organizator zapewnia jedynie zasilanie
w energię elektryczną 230V/3kW (tzw. prąd techniczny) wszystkich stoisk na
terenie pawilonów i na terenach zewnętrznych.
7.10 Korzystanie z zamówionego przyłącza jest możliwe najwcześniej 24 godziny
przed rozpoczęciem targów oraz w czasie otwarcia targów dla Wystawców –
zgodnie z pkt. 1.5/a „Regulaminu dla uczestników targów ENERGETAB 2020”.

7.11 W okresie montażu i demontażu stoisk czynne jest ogólne (tzw. techniczne)
oświetlenie pawilonów. W godzinach otwarcia targów dla zwiedzających
oświetlenie to jest wyłączone. W uzasadnionych przypadkach Organizator
może włączyć część lub całość oświetlenia ogólnego pawilonu.
7.12 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i zakłóceń w funkcjonowaniu
instalacji elektrycznej należy niezwłocznie zawiadomić Biuro Targów.
8 Warunki techniczne wykonania instalacji wodnej
8.1. Przyłącza wodno-kanalizacyjne wykonują wyłącznie służby techniczne
Organizatora na koszt uczestnika targów.
8.2 Parametry techniczne przyłącza wodno-kanalizacyjnego:
– dopływ wody zakończony zaworem ½” z gwintem wewnętrznym,
– odpływ wody PCV ∅ 32 mm,
8.3 W przypadku stoisk piętrowych, zamówienie przyłącza wodno-kanalizacyjnego
na piętrze jest możliwe jedynie wtedy, jeżeli znajduje się w tym samym pionie
co przyłącze na parterze.
8.4 W przypadku stoisk budowanych przez Wystawcę, Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za niesprawne urządzenia (np. terma, szafka
zlewozmywakowa, zmywarka itp.) oraz może zakazać jego dalszej eksploatacji.
Wystawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
8.5 Korzystanie z zamówionego przyłącza jest możliwe najwcześniej 24 godziny
przed rozpoczęciem targów oraz w czasie otwarcia targów dla Wystawców
– zgodnie z pkt. 1.5/a „REGULAMINU DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW
ENERGETAB 2020”.
8.6 Ze względów bezpieczeństwa Wystawcy są zobowiązani do zamykania
zaworów wodociągowych każdorazowo przed opuszczeniem stoiska.
9 Warunki techniczne przyłącza internetowego
9.1 W większości lokalizacji na terenie targów jest dostępny nieodpłatnie
bezprzewodowy dostęp do internetu.
9.2 Przewodowe przyłącza internetowe do stoiska są odpłatne i wykonują je
wyłącznie służby techniczne Organizatora.
9.3 Łącze internetowe kablowe w standardzie Ethernet doprowadzane jest do
miejsca wskazanego przez Wystawcę / Wykonawcę Zabudowy i zakończone
jest wtykiem RJ-45 (bez dodatkowych urządzeń końcowych).
Wystawca / Wykonawca Zabudowy powinien umieścić na planie zabudowy
stoiska miejsce doprowadzenia łącza. W przeciwnym przypadku łącze zostanie
doprowadzone na zaplecze lub pozostawione przy tylnej ściance stoiska.
Organizator zapewni dodatkowy zapas kabla – ok. 5m. Przepustowość łącza
wynosi do 6 Mb/s.
9.4 Korzystanie z zamówionego łącza jest możliwe najwcześniej 24 godziny przed
rozpoczęciem targów oraz w czasie otwarcia targów dla Wystawców – zgodnie
z pkt. 1.5/a „REGULAMINU DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ENERGETAB
2020”.
9.5 Aby podłączyć urządzenie (komputer) do sieci musi być ono wyposażone
w kartę sieciową Ethernet. Konfiguracja urządzeń końcowych Wystawcy nie
leży po stronie Organizatora lecz może być wykonana na prośbę użytkownika.
Kabel przyłącza internetowego należy podłączyć do interfejsu WAN
(w przypadku podłączenia do routera).
9.6 Wystawca otrzymuje tylko jeden adres IP. O parametrach łącza (IP, maska,
brama) zostanie powiadomiony e-mailowo lub przed rozpoczęciem targów.
Wystawca może uzyskać połączenie z internetem za pomocą automatycznego
uzyskiwania adresu (DHCP) lecz preferowane jest połączenie za pomocą
statycznego IP.
9.7 Przy instalowaniu własnego routera WLAN Wystawca jest zobowiązany
poinformować Organizatora pod jaką nazwą (SSID) ta sieć będzie dostępna.
9.8 Przy instalowaniu przez Wystawcę własnych routerów WLAN, nie można
używać następujących adresów IP: 192.168.0.1/24; 192.168.5.1/24,
10.168.0.1/24 i 192.168.28.1/24.
9.9 Użytkownikom sieci internetowej Organizatora nie wolno:
a) świadczyć usług teleinformatycznych i telekomunikacyjnych na terenie
targów;
b) przesyłać i udostępniać treści niezgodnych z prawem lub będących pod
ochroną własności intelektualnej, której przedmiotem nie jest użytkownik;
c) przesyłać i udostępniać treści mogących naruszyć prawa osobiste innych
osób;
d) masowo rozsyłać niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze
reklamowym (tzw. spam);
e) wykonywać transmisji pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy;
f) nielegalnie wchodzić do zasobów systemów informatycznych innych
użytkowników sieci;
g) rozpowszechniać wirusów komputerowych i innych programów mogących
uszkodzić sprzęt innych użytkowników sieci;
h) udostępniać przyłącza internetowego innym urządzeniom sieciowym;
i) zakłócać lub utrudniać działanie sieci w dowolny inny sposób;
j) przy tworzeniu przez użytkownika własnych sieci Wifi w paśmie 2,4GHz
– wykorzystywania kanałów od 6 wzwyż.
9.10 Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować zablokowanie
przez Organizatora dostępu Wystawcy do sieci LAN.
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10 Przepisy przeciwpożarowe
10.1 Wszystkie elementy zabudowy muszą spełniać wymogi przepisów
przeciwpożarowych. Wystawca ma obowiązek posiadać na swoim stoisku
odpowiednie oświadczenie potwierdzające, że:
a) okładziny sufitu lub sufitu podwieszanego są wykonane z materiałów
niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod
wpływem ognia;
b) wykładziny podłogowe są wykonane z materiałów niepalnych lub
niezapalnych;
c) nie stosuje do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których
produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiące;
d) nie stosuje łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia
i wystroju wnętrz.
Oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższych wymagań ma znajdować
się na stoisku Wystawcy w celu okazania Inspektorowi Ochrony
Przeciwpożarowej Organizatora lub innym organom kontrolnym.
W przypadku braku takiego oświadczenia Organizator, na wniosek Inspektora
Ochrony Przeciwpożarowej lub innych organów kontrolnych może nakazać
likwidację stoiska w całości lub w części albo nakazać wymianę materiałów
nie spełniających wymogów przepisów przeciwpożarowych na materiały
spełniające te wymogi.
10.2 Wystawca / Wykonawca Zabudowy zobowiązany jest do zapoznania się
z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów wewnętrznych
i zewnętrznych w rejonie lokalizacji jego stoiska oraz sposobu ich użycia
w przypadku powstania pożaru.
10.3 Zabudowa stoiska i aranżacja eksponatów musi zapewniać stały i swobodny
dostęp do: dróg, przejść i wyjść ewakuacyjnych, elektrycznych tablic
rozdzielczych i wyłączników prądu, hydrantów i sprzętu gaśniczego. Zabrania
się na nich parkowania pojazdów oraz składowania towarów. Pojazdy i towary
pozostawione na tych drogach będą usuwane na koszt i ryzyko
Wystawcy / Wykonawcy Zabudowy lub innego uczestnika targów.
10.3 Wykonanie zabudowy stoisk wystawienniczych musi umożliwiać dostęp do
wszelkich urządzeń technicznych (np. rozdzielni elektrycznych, zaworów
wodociągowych itp.) w obiektach i na terenach targowych. Wystawca ponosi
pełną odpowiedzialność za wybudowanie stoiska niezgodnego
z zaakceptowanym projektem, niespełniającego wymagań przepisów
budowlanych, przeciwpożarowych i bhp. Organizator zastrzega sobie prawo do
przeprowadzania kontroli sprawdzających realizację budowy stoiska.
Nieprzestrzeganie w/w wymagań może spowodować wstrzymanie prac,
niedopuszczenie Wystawcy do objęcia stoiska, a nawet nakazanie demontażu
stoiska lub demontaż stoiska na koszt Wystawcy.
10.4 Wszystkie stoiska na terenie otwartym (tzw. plenery) muszą być przez
właścicieli tych stoisk wyposażone w 1 szt. gaśnicy proszkowej 4kg
typ GP-4x ABC. Wszystkie punkty gastronomiczne muszą być przez właścicieli
tych punktów wyposażone w 1 szt. gaśnicy proszkowej 4kg typ GP-4x ABC
oraz w 1 szt. gaśnicy pianowej gastronomicznej typ GWG-2x AF.
10.5 Zabrania się na terenach ekspozycyjnych ZIAD Bielsko-Biała SA:
a) używania otwartego ognia w pawilonach wystawienniczych i na stoiskach
zewnętrznych;
b) palenia tytoniu w pawilonach wystawienniczych oraz w ciągach
komunikacyjnych, przejściach i korytarzach. Palenie tytoniu dozwolone jest
tylko w miejscach oznakowanych i wyposażonych w popielnice;
c) rozpalania ognisk oraz wykonywania prac przy użyciu otwartego ognia;
d) użytkowania gazu propan-butan oraz innych gazów palnych
i wybuchowych;
e) stosowania w pawilonach oraz na terenie otwartym balonów napełnionych
palnym gazem, oraz tzw. chińskich lampionów z otwartym ogniem
i materiałów pirotechnicznych.
f) używania materiałów łatwopalnych do osłaniania punktów świetlnych;
g) przechowywania na zapleczach stoisk wszelkiego rodzaju materiałów
palnych, materiałów pirotechnicznych oraz niebezpiecznych pożarowo
substancji chemicznych;
h) składowania i ustawiania materiałów i przedmiotów łatwopalnych
w odległości mniejszej niż 0,5m od urządzeń grzewczych, instalacji
odgromowych i elektroenergetycznych linii kablowych;
i) dokonywania we własnym zakresie jakichkolwiek przeróbek lub napraw
urządzeń i instalacji elektrycznych, grzewczych itp.;
j) korzystania z uszkodzonych instalacji elektrycznych, grzewczych i innych;
k) pozostawiania bez dozoru włączonych urządzeń elektrycznych;
l) ustawianie urządzeń grzewczych na podłożu palnym bez zabezpieczenia
materiałem niepalnym;
m) pozostawiania po zakończonej pracy lub demonstracji maszyn i urządzeń
technicznych nieoczyszczonych z pyłów, kurzu, zacieków, smarów, olejów
itp. odpadów;
n) pozostawiania zatłuszczonych, zaoliwionych szmat i czyściwa bez
zabezpieczenia ich w szczelnie zamkniętych pojemnikach wykonanych
z materiałów niepalnych;
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o) przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie bez należytego
zabezpieczenia substancji, których wzajemne oddziaływanie może
spowodować samozapłon lub wybuch;
p) używania wykładzin z materiałów palnych na stoiskach, ciągach
komunikacyjnych lub drogach ewakuacyjnych;
r) używania podręcznego sprzętu gaśniczego do celów nie związanych
z akcją ratowniczo-gaśniczą;
s) prezentowania pojazdów mechanicznych lub innych urządzeń
z włączonym silnikiem spalinowym w hali i pawilonach namiotowych.
Zbiornik paliwa może zawierać jedynie niezbędną ilość paliwa potrzebną
do opuszczenia pawilonu, musi być zamknięty a akumulator trwale
odłączony.
Nie zezwala się stosowania cieczy palnych na terenie targów, za wyjątkiem
specjalnie oznakowanych i zabezpieczonych rejonów zainstalowania olejowych
pieców, służących do ogrzewania powietrza w pawilonach.
Wystawca / Wykonawca Zabudowy zobowiązany jest do przeszkolenia
pracowników zatrudnionych przy montażu i demontażu stoiska oraz
pracowników obsługujących stoisko w zakresie obowiązujących przepisów
przeciwpożarowych.
Uczestnicy targów zobowiązani są do:
a) zaniechania wszelkich czynności mogących obniżyć stopień
bezpieczeństwa pożarowego,
b) udostępnienia wszystkich pomieszczeń i stoisk celem sprawdzenia
zabezpieczenia przeciwpożarowego,
c) natychmiastowego usunięcia stwierdzonych usterek i nieprawidłowości
w zabezpieczeniu przeciwpożarowym stoiska oraz wykonywania
doraźnych poleceń wydawanych przez służbę przeciwpożarową
Organizatora.
W razie powstania pożaru na terenie targów należy natychmiast zaalarmować
znajdujących się w pobliżu współpracowników oraz Straż Pożarną tel. 998 lub
Centrum Dowodzenia tel. 112 lub Policję tel. 997. Wspólnie
ze współpracownikami przystąpić do gaszenia pożaru używając do tego celu
podręcznego sprzętu gaśniczego. Do chwili przybycia Straży Pożarnej należy
podporządkować się kierującemu akcją ratowniczo-gaśniczą przedstawicielowi
Organizatora, a po przybyciu Straży Pożarnej – dowódcy akcji.

11 Przepisy bezpieczeństwa pracy
11.1 Budowa stoisk, montaż eksponatów, wszelkich instalacji oraz nośników reklamy
powinny być przeprowadzane i zakończone w taki sposób, aby nie stanowiły
zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w szczególności dla
życia i zdrowia osób przebywających na terenach targowych.
11.2 Wystawca / Wykonawca Zabudowy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za
bezpieczeństwo pracy swoich pracowników i odpowiadają za wszelkie wypadki
wynikłe wskutek braku nadzoru lub zaniedbania wymogów i norm
bezpieczeństwa pracy w okresie montażu i demontażu ekspozycji.
11.3 Przy demonstrowaniu pracy maszyn i urządzeń należy odpowiednio
zabezpieczyć (odgrodzić) teren przeznaczony na ten cel.
11.4 W zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, nie objętych niniejszymi
przepisami, mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące w Polsce.
12 Przepisy porządkowe
12.1 Po zakończeniu targów i demontażu stoiska Wystawca / Wykonawca
Zabudowy jest zobowiązany do uporządkowania powierzchni wystawienniczej
(usunięcie elementów zabudowy, wykładziny, resztek taśm klejących, farb itp.).
12.2 Odpady powstałe w związku z montażem i demontażem stoiska, a także
w trakcie trwania targów należy posegregować i wrzucić do oznakowanych
pojemników/kontenerów.
12.3 Odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska (np. płyty
kartonowo-gipsowe, MDF, OSB, oleje, kwasy, lakiery itp.) nie wolno wyrzucać
razem z innymi odpadami ani odprowadzać do kanalizacji. Odpady te podlegają
utylizacji na koszt Wystawcy / Wykonawcy Zabudowy
12.4 Spowodowanie mechanicznego lub chemicznego uszkodzenia posadzki
w hali, kostce brukowej, elewacji, bramie, rolecie, drzwiach, itd. skutkować
będzie obciążeniem sprawcy kosztami naprawy.
12.5 Zgodnie z pkt. 5.4.1 „REGULAMINU DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW
ENERGETAB 2020” rozładunek i załadunek eksponatów, materiałów
pomocniczych i innych, może odbywać się jedynie przez licencjonowanych
spedytorów Organizatora.
12.6 Niniejsze przepisy obowiązują od dnia 01.02.2020 i stanowią integralną część
„REGULAMINU DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ENERGETAB 2020”.
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