Regulamin uczestnictwa w iLoveRally – PARK MASZYN
§ 1. Wystawcy zobowiązani są przestrzegać zapisów i regulaminu przedstawionych w niniejszym zgłoszeniu. Wszelkie zmiany
muszą być dokonywane w formie pisemnej.
§ 2. Warunkiem udziału w iLoveRally – PARK MASZYN jest wypełnienie przez Wystawcę, podpisanie i przesłanie do organizatora
zgłoszenia. Osoby podpisujące zgłoszenie oświadczają jednocześnie, że są uprawnione do reprezentacji Wystawcy. Podpisane i
wypełnione zgłoszenie wysyłamy ze skanowane na adres mailowy: parkkibica@iloverally.eu
§ 3. Wystawcy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania zawartych informacji w hormonogramie imprezy. Organizator
prześle dokładny harmonogram na 7 dni przed imprezą.
WJAZD DO PARKU KIBICA I WYJAZD ODBYWAJĄ SIĘ TYLKO W OKREŚLONYCH GODZINACH!
§ 4. Prawa Wystawcy, a w szczególności prawo do najmu powierzchni nie mogą być cedowane przez Wystawcę na żadną inną firmę
ani osobę bez zgody Organizatora i wniesienia stosownych opłat.
§ 5. Wystawca ma prawo eksponować i reklamować swoje samochody, bądź towary wyłącznie na zgłoszonym stoisku pod
warunkiem, że eksponaty nie zasłonią sąsiednich ekspozycji ani nie zakłócą normalnego toku pracy innych wystawców.
Jednocześnie zakazuje się używania urządzeń, które mogą zakłócić normalny tok pracy innych wystawców.
§ 6. Wystawca nie może organizować żadnych akcji promocyjnych poza obrębem swojego stoiska bez zgody Organizatora.
§ 7. Wystawcy nie wolno demontować stoiska i usuwać eksponatów w czasie trwania imprezy, tj. przed terminem jej oficjalnego
zakończenia. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przebywania Wystawców na terenie imprezy przed jej otwarciem, w czasie
trwania i po jej zamknięciu, zostaną przekazane Wystawcy w osobnej informacji.
§ 8. Organizator i jego Przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenie ciała oraz jakiekolwiek
straty, kradzieże lub szkody w mieniu Wystawców i Gości powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem szkód powstałych z winy
Organizatora.
§ 9. Wystawcy przypomina się o konieczności odpowiedniego ubezpieczenia swoich eksponatów, innego sprzętu, za który jest on
odpowiedzialny oraz rzeczy osobistych. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatora o
dostrzeżonych zagrożeniach, wypadkach lub szkodach. Wystawca ma obowiązek przestrzegać zaleceń dotyczących ochrony
wydawanych przez Organizatora i jego Przedstawicieli. Wszystkie reklamacje dotyczące poniesionych szkód Wystawca zobowiązany
jest zgłosić do Organizatora pisemnie w czasie trwania imprezy. Wystawca pokrywa koszty szkód powstałych w majątku
Organizatorów lub Uniwersytetu Śląskiego wynikające z niewłaściwego użytkowania terenu ekspozycyjnego m.in.: niszczenie
nawierzchni.
§ 10. Organizator i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne błędy lub przeoczenia dotyczące danych
teleadresowych, informacyjnych, jakie znajdą się w materiałach sporządzonych i przysłanych mu przez Wystawcę.
§ 11. Podpisanie zgłoszenia i jej przesłanie do Organizatora jest równoznaczne z podjęciem przez Wystawcę zobowiązania do
obecności i wykorzystania terenu wystawowego w dniu 30.05.2015. Zgłoszenie nie może być anulowana przez Wystawcę po
28.05.2015. Organizator, wskutek przyjęcia zgłoszenia poniósł koszty i ma prawo domagać się zapłaty wszelkich kwot wynikających
z podpisania niniejszego zgłoszenia.
§ 12. Organizator i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za straty, szkody lub opóźnienia spowodowane działaniami sił
wyższych, niepokojami społecznymi, działaniami władz państwowych i lokalnych, strajkami lub innymi okolicznościami, które
uniemożliwią lub spowodują odstąpienie przez Organizatora od zorganizowania imprezy w przewidzianym czasie i miejscu, a które
są niezależne od Organizatora. O zmianach tych i przyczynach ich powstania Organizator poinformuje Wystawcę. Ponadto
Organizator nie będzie ponosić odpowiedzialności i będzie chroniony przed roszczeniami w przypadku zaistnienia jakichkolwiek
konfliktów lub rozbieżności zdań z władzami lokalnymi, na terenie których odbywa się impreza iLoveRally lub innymi podmiotami w
odniesieniu do jakichkolwiek aspektów imprezy, które mogą mieć negatywny wpływ na Wystawców. Wystawca potwierdza, że
Organizator również poniósł szkody i straty w wyniku powyższego i dlatego też rezygnuje niniejszym z wszelkich roszczeń o
odszkodowanie z tytułu strat.
§ 13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w rozmieszczeniu stoisk.
§ 14. Organizator i jego Przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za zabudowę wykonaną przez Wystawcę.
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