REGULAMIN DLA ZWIEDZAJĄCYCH TARGI
1.

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w charakterze zwiedzających w targach
Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej RE-energy Expo organizowanych w dniach 11-13
października 2018 r. w EXPO XXI Warszawa przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie (dalej: Targi)
przez IBC Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 12/14, wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000748563, NIP: 5272865308,
wysokość kapitału zakładowego: 1 332 000,00 PLN (dalej: IBC).

2.

Wstęp na Targi w charakterze zwiedzających mają następujące osoby, które:
1)
kupiły bilet wstępu na Targi w przedsprzedaży prowadzonej poprzez serwis internetowy
udostępniony przez IBC;
2)
kupiły bilet wstępu na Targi w sprzedaży stacjonarnej w dniu odbywania się Targów bezpośrednio
w EXPO XXI Warszawa;
3)
dokonały rejestracji na Targi zgodnie z procedurą określoną w pkt 3-5 poniżej;
4)
okazały zaproszenie lub bezpłatne wejściówki.

3.

IBC, w celu promocji i reklamy Targów, zapewni bezpłatny udział w Targach dla zwiedzających pod
warunkiem dokonania przez zwiedzających rejestracji na Targi poprzez podanie swoich danych
osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, nazwy firmy, z którą dana
osoba jest związana, adresu. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne w celu
zapewnienia bezpłatnego wstępu w charakterze zwiedzających na Targi.
4.

Rejestracja na Targi możliwa jest poprzez formularz rejestracji online dostępny na stronie internetowej
https://reenergyexpo2018.registration-form.online/ lub w dniu odbywania się Targów bezpośrednio w
EXPO XXI Warszawa.

5.

Przy wejściu na Targi każdy z zarejestrowanych zwiedzających otrzyma identyfikator obejmujący imię,
nazwisko oraz nazwę firmy, z którą jest związany. Posiadanie identyfikatora jest niezbędne w celu
weryfikacji uprawnienia wstępu na Targi.

6.

W czasie i na terenie Targów obowiązuje zakaz wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów
pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także otwartego ognia, stanowiących
zagrożenie pożarowe, mogących spowodować uszkodzenie mienia oraz stwarzających
niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób. Ponadto w EXPO XXI Warszawa obowiązuje zakaz palenia
wyrobów tytoniowych z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych.

7.

Zwiedzający są zobowiązani do respektowania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu podlegających
ochronie przeciwpożarowej, w szczególności nietarasowania i nieblokowania dróg i wyjść
ewakuacyjnych.

8.

IBC zastrzega sobie prawo do zmian programu Targów, miejsca ich odbywania się oraz do odwołania
Targów.

