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1. Dopuszczenie

Dopuszczone są wszystkie firmy, których towary lub wyroby należą do szeroko pojętego sektora gołębi pocztowych.
Wystawcy nie są uprawnieni do przekazywania swojego miejsca osobom trzecim
w części lub w całości. Istnieje możliwość
prezentowania kabin do transportu gołębi
pocztowych.

2. Zgłoszenie
Wraz z pisemnym zgłoszeniem wystawca
zobowiązuje się równocześnie do zaakceptowania warunków prezentacji na targach
i warunków umowy zgodnie z § 145
niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB).
Wystawca w każdym przypadku pokrywa
koszty stanowiska wystawienniczego także w sytuacji, gdy rezerwacja nie może
zostać zrealizowana z niespodziewanych
przyczyn. W wyjątkowych przypadkach, w
sytuacji przekazania
stanowiska przez dyrekcję targów, istnieje
możliwość zwrotu 25% powstałych kosztów.
Jeśli targi nie mogą odbyć się z powodu
siły wyższej (katastrofy naturalne, wojna, zaraza zwierzęca itp.), nie istnieje
możliwość wysuwania roszczeń dot.
zwrotu opłat za stanowiska wystawiennicze.
Koniec przyjmowania zgłoszeń przypada dn. 01.07.2021. W przypadku
wcześniejszego zarezerwowania wszystkich miejsc w hali, nie istnieje możliwość
zagwarantowania stanowiska wystawienniczego. Dotyczy to także sytuacji, gdy
zgłoszenie nadeszło w terminie.

3. Przydział stanowisk
wystawienniczych
Przydział stanowiska wystawienniczego
przez dyrekcję targów następuje poprzez

podanie w formie pisemnej wielkości i
numeru stanowiska. Podczas przydziału
dołoży się wszelkich starań, aby w
możliwie maksymalnym stopniu spełnić
życzenia wystawców. Decyduje kolejność
zgłoszeń.
Umowa najmu uważana jest za zawartą po
otrzymaniu pisemnego potwierdzenia stanowiska wystawienniczego przez dyrekcję
targów.
W przypadku wystąpienia późniejszej
konieczności zmian w przydziale miejsc, odpowiedni wystawcy zostaną o tym
wcześniej poinformowani. Nie są jednak
uprawnieni do odstąpienia od umowy lub
wysuwania roszczeń o odszkodowanie z
powodu ww. zmian.

4. Budowa i wyposażenie
Wystawcy mają obowiązek samodzielnego
zbudowania i wyposażenia swoich stanowisk wystawienniczych. Projekt stanowiska musi spełniać przepisy prawne.

5. Poszanowanie istniejących
obiektów
Za ewentualne uszkodzenia budynków
wystawowych lub ich wyposażenia przez
wystawcę odpowiada personel lub firma
dostawcza zatrudniona przez wystawcę.
Wystawca ma obowiązek ostrożnego obchodzenia się z instalacjami, oświetleniem,
hydrantami, gaśnicami, tabliczkami informacyjnymi itp. - nie może ich zmieniać
ani przenosić w inne miejsca. Nie wolno
montować dodatkowych hydrantów ani
elektrycznych skrzynek rozdzielczych.

6. Ścianki działowe
Ścianki wystawowe mogą być tapetowane
przez wystawcę lub firmę na jego zlece-
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nie. Tapetowanie należy wykonywać przy
użyciu kleju rozpuszczalnego w wodzie. Po zakończeniu użytkowania należy
przywrócić pierwotny wygląd ścianek
wystawowych. Wystawca ma obowiązek
dbania o wypożyczone elementy stanowiska.

7. Przywóz towarów
Wystawcy mają możliwość transportu
swoich towarów na teren wystawy jedną
godzinę przed rozpoczęciem targów i jedną
godzinę po ich zakończeniu.

8. Sprzątanie
Sprzątanie przejść i dróg znajduje się
w gestii dyrekcji targów. Pod koniec
dnia, każdy wystawca ma obowiązek
posprzątania swojego stanowiska. Mniejsze odpady można wrzucać do pojemników
ustawionych w przejściach. Organizator
nie ma obowiązku sprawowania pieczy
nad towarami prezentowanymi na targach
ani obiektami znajdującymi się na stanowiskach wystawienniczych i wyklucza
wszelką odpowiedzialność za szkody i
zaginięcia.

9. Terminy płatności
Faktura za wynajem stoiska musi zostać
zapłacona w ciągu 14 dni od otrzymania faktury. Faktury zostaną wysłane na
początku września.
Faktury wystawione później należy uiścić
w całości natychmiast po ich otrzymaniu.
W przypadku niedotrzymania terminu płatności lub dotrzymania go tylko
częściowo, przepada prawo do wynajętego
miejsca. Najemca w każdym przypadku
odpowiada za terminową zapłatę czynszu
w pełnej wysokości.

10. Świadectwa szczepień dla
wszystkich gołębi
Na żądanie należy okazać kopię
zaświadczenia o szczepieniu dla wszystkich gołębi prezentowanych na targach
Oryginał świadectwa szczepienia
należy przedłożyć organizatorowi
do dnia 15.10.2021.
Nie istnieje limit gołębi prezentowanych
na jednym stanowisku wystawienniczym.

11. Możliwości parkowania
Teren targów w Kassel jest dobrze
połączony z siecią dróg i dostępny z autostrady. Do dyspozycji wystawców i gości
jest wystarczająca ilość miejsc do parkowania. Na odpowiednie parkingi kieruje
parkingowy.

Uwaga!!
Każdy dostawca jest zobowiązany
do ponownego zabrania ze sobą
materiałów opakowaniowych,
takich jak pudła, folie, palety oraz
całego materiału przywiezionego
na stanowisko wystawiennicze,
typu płyty drewniane, wykładziny
itp.
We wszystkich halach wystawienniczych obowiązuje zakaz
używania naczyń i butelek jednorazowego użytku.

