Regulamin pokazów maszyn
1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacyjne pokazu pracy maszyn na wystawie Agro Targi
Wschód 2020, organizowanej przez P.P.H.U. Sawa Expo Stanisław Sawa, zwanego dalej jako
Organizator.
2. Pokazy odbywają się w czasie trwania wystawy, tj. od 20 do 21 czerwca 2020 r.
3. Osobę odpowiedzialną za kierowanie pokazami, zwaną dalej jako Prezenter, wyznacza
Organizator.
4. Organizator dopuszcza do pokazów wyłącznie Wystawcę, który spełnia wszystkie warunki
przewidziane Regulaminem Wystawy oraz niniejszym Regulaminem Pokazów.
5. Każdy Wystawca zobowiązany jest wyznaczyć własny, przeszkolony personel w ilości
wystarczającej do obsługi prezentowanych przez niego maszyn.
6. Prezenter przygotowuje program pokazów określający:
I. uczestników
II. miejsce pokazów
III. ilość i rodzaj sprzętu prezentowanego przez każdego Wystawcę
IV. kolejność pracy maszyn
V. przybliżony czas trwania poszczególnych prezentacji.
7. Program pokazów zostanie przedstawiony uczestnikom pokazu podczas spotkania w dniu
20.06.2020 r. o godz. 08:00 w Biurze Wystawy. Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.
8. W przypadkach uzasadnionych organizacyjnie, program może być w całości lub części
zmieniony decyzją Prezentera.
9. Pokaz pracy maszyn jest dozwolony tylko i wyłącznie na miejscu wyznaczonym przez
Prezentera.
10. Podczas pokazu Prezenter odczytuje tekst opracowany na podstawie opisu maszyny
przygotowanego przez Wystawcę
11. Wystawca w swoim zakresie i na własny koszt zapewnia ciągniki konieczne do prezentacji
maszyn nie posiadających własnego napędu.
12. Podczas pokazów zabrania się przyczepiania ciągnika do innej maszyny.
13. Organizator nie zapewnia uczestnikom żadnych dodatkowych urządzeń, materiałów itp.,
niezbędnych im do dokonania pokazu.
14. Każdego dnia o godz. 9.00, Prezenter może zorganizować odprawę z osobami wyznaczonymi
przez Wystawców oraz z Pomocnikami, celem ustalenia kolejności i zasad prowadzenia prezentacji
sprzętu, w szczególności w zakresie warunków bezpieczeństwa.
15. Wystawca, który nie zgłosi się na spotkanie w dniu poprzedzającym wystawę lub na odprawy w
dniach prezentacji i nie potwierdzi w niej udziału, będzie wykluczony tego dnia z pokazów. W
takim przypadku uczestnikowi nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia wobec
Organizatora, a wniesione opłaty przypadają Organizatorowi tytułem kary umownej.
16. Maszyny i urządzenia przeznaczone do pokazów mają miejsce postoju wyłącznie na parkingu
wyznaczonym przez Organizatora.
17. Uczestnik prezentacji zobowiązany jest zabezpieczyć przed uruchomieniem sprzęt pozostający
na miejscu postoju.
18. Przemieszczanie maszyn na terenie wystawy może nastąpić tylko za zgodą Prezentera pod
nadzorem Pomocników, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
19. W dniach prezentacji o godz. 9.00, maszyny i urządzenia będą grupowane w miejscu i
kolejności wskazanej przez Prezentera tak, aby zapewnić pełną gotowość do prezentacji.
20. W czasie trwania prezentacji, operator maszyny lub urządzenia uruchamia sprzęt wyłącznie na
wyraźne polecenie Prezentera.
21. Uczestnicy prezentacji (pracownicy i współpracownicy Wystawcy) zobowiązani są do
bezzwłocznego i pełnego wykonania wszelkich poleceń Prezentera oraz Pomocników.
22. W przypadku naruszenia przez uczestnika pokazu któregokolwiek z postanowień niniejszego
Regulaminu, Prezenter ma prawo wykluczenia Wystawcy z pokazów. W takim przypadku

Wystawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora, a wniesione opłaty
przypadają tytułem kary umownej.
23. Wystawca na zasadzie ryzyka ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania własne
oraz swojego personelu i pracowników oraz za wszelkie negatywne następstwa pracy jego sprzętu.
Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób w czasie pokazów.
24. W czasie trwania pokazów wszystkich jego uczestników obowiązuje całkowity zakaz
spożywania alkoholu oraz zakaz przebywania na miejscu pokazów po spożyciu alkoholu.
25. Maszyny biorące udział w pokazie maszyn są to maszyny specjalnie w tym celu desygnowane
na wystawę, nie są one eksponatami na stoisku i nie mają prawa poruszać się po terenie ekspozycji.
Ich miejscem postoju jest specjalnie wyznaczony parking dla maszyn na pokazy.
26. W czasie trwania pokazów, wszelkie uwagi i wnioski dotyczące prezentacji uczestnicy kierują
wyłącznie do Prezentera.

