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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przepisy techniczne, przeciwpożarowe i BHP stosowane przez Elite Expo na terenie
Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego, zwanego dalej BCTW, obowiązują
wszystkich uczestników targów, wystaw lub innych wydarzeń, zwanych dalej targami,
organizowanych przez Elite Expo, tj.
1. wszystkich wykonawców zabudowy – realizatorzy zabudowy (firmy budujące stoiska),
Wystawcy targów wykonujący stoiska samodzielnie
2. Wystawców
3. podmioty będące organizatorami wydarzeń towarzyszących podczas danych targów
4. zwiedzających.
2. Elite Expo Zbigniew Joniec., zwana dalej Elite Expo, zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli zgodności działań prowadzonych przez uczestników targów na terenach BCTW
z niniejszymi przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi. Nieprzestrzeganie niniejszych
Przepisów może spowodować wstrzymanie prac, a w powtarzających się przypadkach może
być podstawą do rozwiązania przez Elite Expo stosownej umowy.
2. OGÓLNE ZASADY I WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY STOISK
1. Wykonawca zabudowy jest zobowiązany, w terminie wskazanym w „Postanowieniach
szczegółowych wraz z warunkami uczestnictwa” danych targów, ale nie później niż 30 dni
przed rozpoczęciem zabudowy / aranżacji przestrzeni, przedstawić projekt do akceptacji Elite
Expo. Projekt powinien przedstawiać zabudowę w 2 rzutach z uwzględnieniem wysokości
zabudowy, mieć czytelną formę i zawierać niezbędny opis. Powinien obejmować wynajętą
powierzchnię, być zgodny z prawem budowlanym oraz innymi przepisami i normami
obowiązującymi w Polsce, a także przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi
obowiązującymi na terenie BCTW.
2. Wykonawcy zabudowy zobowiązani są uwzględniać podstawowe dane techniczne hal BCTW,
w tym: nośność podłogi, wysokość hali, wymiary bram towarowych, wyjść ewakuacyjnych
i wejść na hale. Wykonawcy zabudowy zobowiązani są zgłosić Elite Expo zamiar eksponowania
i/lub użycia ciężkich i ponadgabarytowych eksponatów.
3. W przypadkach specyficznych ekspozycji (np. linie produkcyjne, stoiska łączone, piętrowe,
szklane), mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenach targowych, dla
sąsiednich ekspozycji czy konstrukcji stoisk oraz dla infrastruktury BCTW na Wykonawcach
zabudowy spoczywa obowiązek dokonania niezbędnych zgłoszeń oraz uzyskania niezbędnych
decyzji od Elite Expo.
4. Wszelkie materiały użyte do budowy i wyposażenia stoisk muszą posiadać odpowiednie
certyfikaty i atesty o trudnopalności. Dokumentacja ta powinna być przedłożona na każde
żądanie Elite Expo.
5. Wszelkie urządzenia użyte przez Wykonawców zabudowy muszą posiadać aktualne badania
techniczne (atesty, pomiary, przeglądy etc.), zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.
6. Zabudowę targów wraz z urządzeniami, eksponatami oraz nośnikami reklam należy montować
w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
a w szczególności dla zdrowia i życia osób przebywających na terenie BCTW.
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Wykonawca zabudowy nie może bez udziału pracownika BCTW podłączać lub odłączać
rozdzielni elektrycznej całodobowej.
Za wszelkie ubytki stwierdzone w infrastrukturze BCTW, w tym w wyposażeniu kanałów
teletechnicznych Elite Expo i Wystawca ponoszą odpowiedzialność solidarną.
Elementy zabudowy takie jak fryzy, transparenty, markizy, opisy stoisk i eksponatów oraz znaki
firmowe i towarowe nie mogą przekraczać wynajętej powierzchni ekspozycyjnej, blokować
w żaden sposób przejść i ciągów komunikacyjnych oraz przekraczać zatwierdzonej wysokości
zabudowy.
Na terenie BCTW obowiązuje całkowity zakaz wkręcania, przybijania, przyklejania i mocowania
jakichkolwiek elementów zabudowy, reklam i ekspozycji targów do stropów, ścian, poręczy,
balustrad, szyb, konstrukcji dachu etc. BCTW i wyposażenia BCTW. Niniejszy zakaz nie dotyczy
możliwości podłączenia się do instalacji w kanałach technologicznych na hali.
Zaleca się wyłożenie posadzki w obrysie stoiska wykładziną podłogową. Wykładzinę należy
przyklejać do podłoża stosując wyłącznie żelowe taśmy dwustronne nie pozostawiające po
odklejeniu śladów na posadzce.
Zabrania się naruszania struktury posadzek, ścian, stropów oraz wprowadzania jakichkolwiek
zmian w strukturze i wyglądzie obiektu (malowanie ścian i posadzek, pozostawianie
elementów w ciągach komunikacyjnych, wbijanie gwoździ, wstrzeliwanie kołków itp.)
Zabronione jest opieranie konstrukcji i elementów zabudowy o elementy stałe budynku oraz
o sąsiednie stoiska.
W przypadku wykonywania zabudowy w technologii płyt gipsowo-kartonowych, płyt
pilśniowych i/lub wiórowych, zaleca się, aby podstawowe czynności obróbki tych materiałów
i powodujące duże zapylenie, były wykonywane poza terenem BCTW. Przygotowane materiały
powinny być dostarczone na teren BCTW w postaci elementów gotowych do zmontowania.
Przy wykonywaniu pozostałych prac powodujących zapylenie, należy bezwzględnie używać
urządzeń odpylających. Niedostosowanie się do tego wymogu będzie podstawą do przerwania
prac montażowych i wykonania przez Elite Expo prac porządkowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy zabudowy.
Prace związane z zabudową (np. przycinanie, malowanie, szlifowanie itp.) powinny być
ograniczone do minimum i odbywać się wyłącznie na powierzchni wynajętej przez Wystawcę.
Prowadzenie tych prac poza obrębem własnego stoiska wymaga uzgodnień z Elite Expo.
Ekspozycja urządzeń w ruchu oraz balonów wypełnionych gazami wymaga odrębnej pisemnej
zgody Elite Expo.
Wymagane jest pozostawienie swobodnego dostępu do urządzeń technicznych BCTW
(rozdzielnie elektryczne, zawory wodociągowe, głowice telefoniczne itp.) dla służb
eksploatacyjnych BCTW.
Każdy Wystawca, jeżeli zachodzi taka konieczność, powinien umożliwić przeprowadzenie
przez własne stoisko instalacji stoisk sąsiednich w celu ich podłączenia do urządzeń
technicznych BCTW, o których mowa powyżej.
Instalacja elementów (ruchomych, dźwiękowych, świetlnych i innych) mogących wywoływać
uciążliwości dla Użytkowników targów winna być zgłaszana do Elite Expo pisemnie i uzyskać
akceptację.
Maksymalne natężenie hałasu, spowodowane: prezentacją urządzeń, środkami reklamowymi,
odtwarzaniem utworów muzycznych itp. nie może przekroczyć 70 dB.
Wystawca powinien ograniczyć czas utrzymywania się hałasu w przedziale 65-70dB podczas
działań promocyjnych czy reklamowych do niezbędnego minimum.

Głośników nie powinno się kierować w stronę przejść i sąsiednich stoisk.
W przypadku stwierdzenia przekroczenia przez Wystawcę dopuszczalnego natężenia hałasu,
Elite Expo ma prawo przerwać prezentację, łącznie z odłączeniem prądu. W takim przypadku
Wystawcy nie przysługuje prawo do żądania odszkodowania od Elite Expo za poniesione
straty. Nie przysługuje Wystawcy także prawo do redukcji opłat ze strony Elite Expo za
wynajętą powierzchnię czy brak mediów.
21. W przypadku, gdy Wystawca przewiduje, że natężenie hałasu przekroczy próg 70 dB, powinien
wykonać lub zlecić wykonawcy zabudowy zamkniętą obudowę stoiska z materiałów
dźwiękochłonnych. Wymaga to odrębnej zgody Elite Expo.
22. Zamknięta zabudowa stoiska (ścianki działowe szczelne, pełne, sufity) nie gwarantuje
równomiernej wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania, na co należy zwrócić uwagę planując
zabudowę.
23. Elite Expo może wstrzymać prace związane z zabudową oraz usunąć elementy zabudowy na
koszt Wystawcy w przypadku gdy:
a. zabudowa wykonywana jest bez przedstawienia projektu Elite Expo
b. realizacja zabudowy jest niezgodna z projektem zatwierdzonym przez Elite Expo
c. zabudowa wykonywana jest bez przyznania lokalizacji lub niezgodnie z planem
lokalizacji stoisk
d. instalacje techniczne zostały wykonane bez zgody Elite Expo
e. elementy zabudowy nie posiadają atestów o trudnopalności
f. zachodzi obawa przekroczenia dopuszczalnych obciążeń użytkowych, statycznych lub
wytrzymałościowych, przekroczenia obowiązujących norm BHP, ppoż. itp.
3. ELEMENTY ZABUDOWY STOISKA
1. Wszystkie elementy zabudowy powinny spełniać wymogi przepisów przeciwpożarowych.
2. Elementy konstrukcyjne, reklamowe i dekoracyjne stoiska i eksponatów nie mogą przekraczać
przyznanej powierzchni wystawienniczej oraz uzgodnionej z Elite Expo wysokości zabudowy.
3. Przeszklone elementy zabudowy stoisk muszą posiadać pełen dolny cokół z materiału
nietłukącego o wysokości min. 30 cm, a krawędzie paneli szklanych muszą być dokładnie
oszlifowane lub zabezpieczone w taki sposób, aby wyeliminować jakiekolwiek ryzyko obrażeń.
4. Nie dopuszcza się stosowania przeszklonych elementów ścian stoisk na terenie otwartym.
4. WYSOKOŚĆ ZABUDOWY
1. Standardowa wysokość zabudowy stoiska mierzona od posadzki wynosi 2,5 m.
2. Zabudowa stoisk, elementy wolnostojące, reklamy, dekoracje itp. o niestandardowej
wysokości, powyżej 2,5 m, wymagają załączenia do projektu, o którym mowa w punkcie 2.1.,
stosownego oświadczenia uprawnionej osoby stwierdzającej poprawność wykonanych
obliczeń statycznych i wytrzymałościowych tych konstrukcji.
3. Maksymalna wysokość stoiska może wynosić 5,5 m.
4. Zabudowa piętrowa (dwukondygnacyjna) powinna spełniać następujące warunki:
a. wysokość pomieszczeń na każdej kondygnacji powinna wynosić minimum 2,4 m
b. wielkość powierzchni piętra nie może przekraczać 60% powierzchni zabudowy parteru
c. dla wykorzystania kondygnacji na cele biurowe minimalne dopuszczalne obciążenie
posadzki drugiej kondygnacji musi wynosić 2,5 kN/m2 (2,5 kPa)
d. odległość z każdego dostępnego miejsca na piętrze do schodów albo zejścia nie może
przekraczać 20 m
e. zejścia lub schody muszą mieć minimalną szerokość 1 m.

Wykonawca zabudowy musi przedstawić obliczenia statystyczne i wytrzymałościowe konstrukcji
stoiska podpisane przez osobę z uprawnieniami budowlanymi albo oświadczenie o statyczności
(stabilności) i wytrzymałości konstrukcji stoiska podpisane przez osobę z uprawnieniami
budowlanymi. Wykonawca zabudowy bierze na siebie odpowiedzialność, że słupy wspierające
konstrukcję stoiska nie przekraczają obciążenia większego, niż jest to dozwolone dla posadzki
obiektu BCTW.
5. ZASADY UMIESZCZANIA REKLAM NA TERENIE BCTW
1. Reklama zlokalizowana poza obszarem powierzchni wynajmowanej jest odpłatna i wymaga
zgody Elite Expo. Dotyczy to szczególnie: ogrodzenia terenu BCTW, elewacji budynku,
masztów itp. Brak zgody spowoduje usunięcie reklamy na koszt i ryzyko Wystawcy.
2. Za nieprzestrzeganie postanowień dotyczących umieszczania reklam Wystawca ponosi
odpowiedzialność wg. podwójnego kosztu zgodnego z cennikiem Elite Expo (lub najbliższą mu
rodzajowo pozycją w cenniku).
3. Formy reklamy, w szczególności optyczne i akustyczne, nie mogą stanowić zagrożenia dla
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz nie mogą powodować jakichkolwiek zakłóceń na
terenie BCTW.
4. Indywidualnej zgody Elite Expo wymagają wszelkie niestandardowe formy reklamy, takie jak
np.: migocące znaki, ruchome napisy, balony reklamowe itp.
5. Wszelkie elementy mocowane do konstrukcji pod sufitem hali oraz sposób ich montażu i ich
lokalizacja muszą bezwzględnie uzyskać pisemną akceptację Elite Expo.
6. Dopuszcza się stosowanie obrotowych elementów reklamowych powyżej 3 m od posadzki.
Konstrukcje obrotowe reklam mogą wykonywać maksymalnie 10 obrotów/ minutę.
7. Zabrania się, bez uzgodnienia z Elite Expo, ustawiania roll-upów poza stoiskiem, zawieszania
i naklejania transparentów, reklam i dekoracji na konstrukcjach obiektu targowego (ściany,
poręcze, balustrady, szyby itp.) oraz na innych elementach infrastruktury targowej.
6. PODWIESZANIE ELEMENTÓW ZABUDOWY DO STAŁEJ KONSTRUKCJI STROPÓW PAWILONÓW
1. Podwieszanie do konstrukcji stropów hal targowych elementów konstrukcyjno-reklamowych
w obrębie stoiska możliwe jest po uzyskaniu zgody od Elite Expo.
2. W celu wykonania podwieszenia elementów zabudowy należy przedstawić do zatwierdzenia
Elite Expo dokumentację, która musi uwzględniać:
a.
rodzaj podwieszanej konstrukcji wraz z informacją o materiale, z którego została
wykonana (wszystkie materiały muszą posiadać atesty)
b.
wymiar konstrukcji wraz z całkowitym ciężarem
c.
zaznaczone punkty podwieszeniowe na elemencie podwieszanym, w tym sposób
podwieszenia (liczba linek) – wszystkie elementy mocujące muszą posiadać atesty
d.
usytuowanie elementu w stosunku do stoiska wraz z zaznaczeniem tego na planie
targów
e.
wysokość na jakiej ma znajdować się podwieszenie od posadzki.
3. Zgoda na wykonanie podwieszenia jest każdorazowo udzielana przez Elite Expo i jest
uzależniona od możliwości technicznych obiektu targowego.
4. Wystawca, który w ramach stoiska planuje wykonać podwieszenie elementów zabudowy, jest
zobowiązany wysłać projekt podwieszenia do akceptacji Elite Expo, co najmniej 2 miesiące
przed targami. Zlecenia otrzymane po tym terminie będą przyjmowane warunkowo.
5. Pełną dokumentacją, o której mowa w pkt. 6.2. należy złożyć do Elite Expo najpóźniej 30 dni
przed targami. Dokumentacja założona po tym terminie będzie przyjmowana warunkowo
i realizowane tylko w przypadku możliwości dojazdu i manewrowania odpowiednim sprzętem
w okolicy stoiska.
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Elite Expo zastrzega sobie wyłączność wykonywania usług podwieszania elementów.
Wystawca wraz z Wykonawcą zabudowy ponoszą solidarną odpowiedzialność za prawidłowe
przygotowanie punktów podwieszeniowych elementu podwieszanego.
Wystawca wraz Wykonawcą zabudowy ponoszą solidarną odpowiedzialność za konstrukcję
podwieszaną.
Elite Expo zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi podwieszenia z uwagi na
wymogi bezpieczeństwa oraz możliwości techniczne w obiekcie wystawienniczym.
Ze względu na bezpieczeństwo, w trakcie wykonywania prac na wysokości obowiązuje zakaz
przebywania ludzi w obrębie stoiska.
Wymogi techniczne:
a.
ciężar elementu przypadający na jeden punkt podwieszenia wypadający pod belką nie
może przekroczyć 500 kg
b.
ciężar elementu przypadający na jeden punkt podwieszenia wypadający w przestrzeni
międzybelkowej nie może przekroczyć 100 kg
c.
ciężar elementu przypadający na jeden punkt podwieszenia wypadający w przestrzeni
między halami nie może przekroczyć 50 kg.

7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1. Wszystkie urządzenia i instalacje elektryczne stosowane na terenie BCTW muszą odpowiadać
wymogom Polskich Norm oraz winny być wykonane przez uprawnionego elektryka
i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Wszystkie metalowe
elementy stoisk i eksponatów należy uziemić.
2. Jako ochronę od porażeń należy stosować samoczynne, szybkie wyłączenie w przypadku
przekroczenia bezpiecznej wartości napięcia dotykowego wraz z wykorzystaniem połączeń
wyrównawczych miejscowych. Instalację elektryczną na stoisku należy zabezpieczać
wyłącznikami przeciwporażeniowymi różnicowo-prądowymi 30 mA.
3. Elite Expo zastrzega sobie wyłączność wykonania przyłączy elektrycznych na rzecz wszystkich
Wykonawców zabudowy korzystających z BCTW. Samowolne podłączanie instalacji
elektrycznej do sieci energetycznej BCTW jest niedozwolone. Zabrania się wykonywania
jakichkolwiek zmian w instalacji elektrycznej BCTW.
4. Wykonawca instalacji elektrycznej powinien przedstawić Elite Expo dane techniczne instalacji
z określeniem wielkości zapotrzebowania mocy. Moc nie może przekroczyć 100 W na 1 m. kw.
stoiska (oświetlenie).
5. Odpowiedzialność prawna za techniczne wykonanie prac spoczywa na wykonawcy instalacji.
6. Wykonawca instalacji elektrycznej ma obowiązek wykonać pomiary skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej i przedłożyć protokoły Elite Expo.
7. Wystawca może:
a.
zlecić Elite Expo wykonanie instalacji elektrycznej w ramach zlecenia usługi budowy
stoiska
b.
wykonać instalację elektryczną na stoisku we własnym zakresie zgodnie
z uzgodnionym wcześniej z Elite Expo projektem, a Elite Expo zlecić wykonanie
przyłączy tylko do stoiska.
8. Wszystkie instalacje elektryczne wykonane na terenie obiektu targowego podlegają odbiorowi
technicznemu. Po dokonanym odbiorze od Wystawcy przez Elite Expo instalacja może być
podłączona do sieci elektrycznej obiektu targowego. Załączenie zasilania nastąpi po pisemnym
potwierdzeniu przez uprawnionego wykonawcę zrealizowanych instalacji elektrycznych,
zgodnych z przekazanym do Elite Expo projektem.
9. W okresie montażu i demontażu, wykonawcy zabudowy mają do dyspozycji oświetlenie
ogólne hal i terenów otwartych oraz gniazda robocze do zasilania elektronarzędzi.

10. Instalacje elektryczne zasilające stoiska / zabudowę są wyłączane codziennie po zamknięciu
hal.
11. W przypadku urządzeń / eksponatów wymagających korzystania z prądu całodobowo należy
zamówić w Elite Expo odpowiednie przyłącze elektryczne całodobowe. Zabrania się
wykorzystywania gniazd całodobowych do zasilania oświetlenia, urządzeń grzejnych,
prostownikowych itp.
12. Ze względu na bezpieczeństwo, użytkownicy zobowiązani są do wyłączania zasilania swego
stoiska w energię elektryczną każdorazowo przed jego opuszczeniem.
13. W przypadku stwierdzenia przez użytkownika jakichkolwiek nieprawidłowości i zakłóceń
w funkcjonowaniu instalacji elektrycznej należy niezwłocznie zawiadomić Elite Expo.
8. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH
1. Hale targowe wyposażone są w stałe punkty poboru i odpływu wody.
2. Przyłącza wodno-kanalizacyjne wykonuje wyłącznie Elite Expo na koszt Wystawcy, zgodnie
z zamówieniem.
3. Ze względów bezpieczeństwa Wystawcy są zobowiązani do zamykania zaworów
wodociągowych każdorazowo przed opuszczeniem stoiska.
4. Instalacja wodno-kanalizacyjna jest wyłączana codziennie po zamknięciu hal.
9. EKSPOZYCJE NA TERENACH OTWARTYCH
1. Ustawienie masztów flagowych wymaga zgody Elite Expo.
2. Maszty flagowe ustawiane tymczasowo nie powinny przekraczać wysokości 6 m i nie mogą
zastawiać dróg ewakuacyjnych i przeciwpożarowych.
3. Ustawienie tymczasowych kiosków i pawilonów, służących wyłącznie do celów
wystawienniczych, wymaga przedłożenia Elite Expo do uzgodnienia projektów
(konstrukcyjnych, instalacyjnych) wraz z obliczeniami statycznymi i wytrzymałościowymi.
Budowa innych tymczasowych obiektów budowlanych, nie będących elementami ekspozycji,
każdorazowo wymaga pozwolenia na budowę wydanego zgodnie z obowiązującymi w Polsce
przepisami.
4. Na wszystkie prace ziemne na terenie otwartym (wiercenie otworów, wbijanie pali, kopanie
fundamentów, zakotwień itp.) wymagana jest zgoda Elite Expo.
5. Konstrukcje budowlane i eksponaty, które ze względu na lokalizację albo sposób użytkowania
narażone są na wyładowania atmosferyczne muszą być uziemione uziomem o oporności max.
10 Ώ.
6. Eksponaty i wszelkie inne urządzenia na terenie otwartym winny być ustawione w odległości
nie mniejszej niż 1 m od krawędzi drogi lub ciągu komunikacyjnego.
7. Konstrukcje reklamowe narażone na działanie warunków atmosferycznych muszą posiadać
obliczenia statyczne oraz wytrzymałościowe, które należy dostarczyć do Elite Expo.
10. PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE
1. Elite Expo zagospodarowuje tereny targowe przestrzegając następujących zasad:
a.
na poszczególne targi Elite Expo wyznacza strefy pożarowe obejmujące obiekty stałe
(hale) oraz przyległe tereny otwarte
b.
odległość między ustalonymi strefami pożarowymi nie może być mniejsza niż 10 m
c.
kompleks obiektów usługowo – handlowych nie może przekraczać 1000 m²
d.
odległość między kompleksami tych obiektów nie może być mniejsza niż 10 m
e.
stoiska o powierzchni większej niż 150 m² lub o długości większej niż 30 m muszą
posiadać minimum dwa niezależne wejścia, najlepiej z dwóch przeciwległych stron
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(W szczególnych przypadkach, gdy powyższe warunki nie mogą być spełnione,
wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody uprawnionych służb przeciwpożarowych).
Zabrania się pozostawiania pojazdów na terenach nieprzeznaczonych do tego celu,
a w szczególności na drogach pożarowych oraz w miejscach blokujących dostęp do bram
wjazdowych, wyjść ewakuacyjnych, hydrantów, rozdzielni elektrycznych etc., pod rygorem
odholowania pojazdu na koszt i ryzyko Wystawcy.
Zabrania się zastawiania wyznaczonych ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych pod
rygorem usunięcia przedmiotów na koszt i ryzyko Wystawcy
Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe (gaśnice, przyciski sygnalizacyjne, hydranty, czujki)
oraz telefony ogólne, drzwi ewakuacyjne i ich oznaczenia muszą być w każdej chwili dostępne,
nie wolno ich zastawiać.
Wykonawcy zabudowy zobowiązani są do wykonania i użytkowania instalacji zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, przepisami przeciwpożarowymi oraz przepisami bhp.
Na terenie BCTW zabronione jest:
a.
używanie otwartego ognia
b.
palenie tytoniu w miejscach do tego nieprzeznaczonych
c.
przechowywanie wszelkiego rodzaju opakowań, papierów i innych materiałów
stwarzających zagrożenie pożarowe
d.
gromadzenie i przechowywanie materiałów palnych, jak również używanie palnych lub
tworzących wybuchowe, toksyczne i żrące mieszanki płynów jako środków
czyszczących
e.
pozostawianie po zakończonej pracy lub demonstracji maszyn i urządzeń technicznych
nieoczyszczonych z płynów, kurzu, smarów, olejów i odpadów produkcyjnych
f.
zastawianie dostępu do rozdzielni elektrycznych, hydrantów, podręcznego sprzętu
gaśniczego, przycisków alarmowych ppoż. itp.
g.
zastawianie, blokowanie ciągów komunikacyjnych, wyjść ewakuacyjnych oraz drzwi
przeciwpożarowych
h.
pozostawianie zatłuszczonych, zaoliwionych szmat i czyściwa bez należnego
zabezpieczenia substancji, których wzajemne oddziaływanie może być powodem
samozapłonu lub wybuchu
i.
wnoszenie i stosowanie bez odrębnych uzgodnień ze służbą przeciwpożarową
wszelkich butli z gazami palnymi, w tym również typu turystycznego i innych urządzeń
napełnianych gazem palnym
j.
dokonywanie przez użytkowników urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazem
palnym jakichkolwiek przeróbek czy napraw we własnym zakresie
k.
korzystanie z uszkodzonych instalacji elektrycznych lub gazowych
l.
korzystanie z instalacji elektrycznych i gazowych, które są niezgodne z projektem
zaakceptowanym przez Elite Expo
m.
pozostawianie bez dozoru włączonych do sieci odbiorników elektrycznych (grzejników,
kuchenek, czajników etc.); Wystawca i Wykonawca zabudowy zobowiązani są,
każdorazowo przed opuszczeniem stanowiska, do wyłączenia zasilania energii
elektrycznej oraz sieci wodno-kanalizacyjnej
n.
zakładanie na żarówki i inne punkty świetlne osłon z materiałów łatwopalnych
o.
eksponowanie, emitowanie przez Wystawców treści o dosadnym języku, erotycznych,
przekraczających normy etyczne, treści wykraczających poza tematykę targów
p.
na terenie BCTW zabronione jest wykonywanie prac spawalniczych, używanie
pistoletów do wstrzeliwania kołków oraz malowanie natryskowe.
Na terenie BCTW obowiązuje:
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używanie wyłącznie materiałów atestowanych, które są trudno zapalne lub zostały
zabezpieczone przed ogniem (dotyczy to wszystkich elementów zabudowy,
wyposażenia targów, w tym wykładziny etc.); nie wolno stosować materiałów, które
paląc się eksplodują i wydzielają toksyczne związki rozkładu
b.
zakaz organizowania pokazów pirotechnicznych
c.
zakaz używania podręcznego sprzętu gaśniczego do celów niezwiązanych z akcją
ratowniczo-gaśniczą.
Sposób i miejsce bezpiecznego magazynowania materiałów łatwopalnych i trujących należy
każdorazowo uzgodnić z ochroną przeciwpożarową Elite Expo.
Pojazdy mechaniczne lub inne urządzenia z silnikami spalinowymi można eksponować w hali
jedynie po spełnieniu niniejszych warunków i za odrębną zgodą Elite Expo.
a.
zbiornik paliwa może zawierać jedynie taką ilość paliwa, która umożliwi mu
opuszczenie obiektu targowego
b.
zbiornik paliwa musi być zamknięty
c.
akumulator musi być trwale odłączony
d.
pojazdy lub inne urządzenia muszą być sprawne technicznie bez przecieków paliwa,
oleju bądź smarów
e.
kluczyki do pojazdów muszą zostać złożone w depozyt do Elite Expo.
Urządzenia, których powierzchnia może nagrzać się do temperatury przekraczającej 100°C,
powinny być oddalone od obudowy i wszelkich materiałów łatwopalnych na bezpieczną
odległość, ustaloną każdorazowo z ochroną przeciwpożarową Elite Expo.
Zabrania się, bez wcześniejszego uzgodnienia z Elite Expo, przywożenia, składowania
i eksploatowania w halach targowych i na terenach otwartych: balonów, butli gazowych
i innych urządzeń napełnianych gazem palnym. Zgoda Elite Expo może być udzielona tylko
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z uwzględnieniem bezpieczeństwa i możliwości
lokalizacyjnych Elite Expo.
Użytkownicy terenów targowych są zobowiązani do zaniechania wszelkich czynności
mogących obniżyć stopień bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Wykonawcy zabudowy stoisk wewnątrz i na zewnątrz obiektów targowych są zobowiązani do:
a.
przestrzegania przepisów dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz
przepisów specjalnych wydanych w tym zakresie przez Elite Expo
b.
zapoznania się z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego, ręcznych
ostrzegaczy pożaru (ROP), hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposobu ich
użycia w przypadku powstania pożaru
c.
natychmiastowego wykonania doraźnych poleceń wydanych przez ochronę
przeciwpożarową Elite Expo, a dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego na
stoiskach wewnątrz hal targowych oraz na terenach otwartych.
Wszelkie stwierdzone usterki i nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym hal
targowych lub terenów otwartych należy natychmiast zgłosić ochronie przeciwpożarowej lub
Elite Expo.
Zauważony pożar lub inne zagrożenie bezpieczeństwa wewnątrz hal targowych lub na
otwartych terenach należy natychmiast zgłosić:
a.
Elite Expo
b.
Pracownikom stanowiska monitoringu BCTW, ochronie przeciwpożarowej lub
porządkowej
Obiekt BCTW poza systemem ROP wyposażony jest również w dodatkowe systemy DSO i SAP.
System ppoż. automatycznie powiadamia Straż Pożarną po zidentyfikowaniu i potwierdzeniu

zagrożenia pożarowego. Do chwili przybycia Państwowej Straży Pożarnej należy bezwzględnie
podporządkować się kierującemu akcją ratowniczo-gaśniczą, a po przybyciu funkcjonariuszy
Państwowej Straży Pożarnej - dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej.
11. PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Parkowanie na terenie BCTW możliwe jest wyłącznie na wyznaczonych miejscach.
2. Przepisy dotyczące materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska:
a.
wszystkie urządzenia emitujące promieniowanie jonizujące (radioaktywne,
rentgenowskie) oraz urządzenia laserowe muszą posiadać zgodę na ich eksploatację
wydaną przez Państwowy Dozór Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej
b.
zabrania się wyrzucania odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska (oleje,
emulsje, kwasy, tłuszcze, lakiery etc.) razem z innymi odpadami oraz odprowadzania
ich do kanalizacji
c.
wykonawcy zabudowy są zobowiązani do usunięcia we własnym zakresie odpadów
(stałych i ciekłych) oraz plam substancji niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska. W
przypadku nieusunięcia plam substancji niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska we
własnych zakresie, należy o tym poinformować Elite Expo, które zleci usunięcie plam
na koszt i ryzyko Wykonawcy zabudowy
3. Wszystkie samochody dostawcze i ciężarowe, w tym TIR-y, niebędące częścią ekspozycji nie
mogą wjeżdżać do hali wystawienniczej. W wyjątkowych przypadkach możliwy jest wjazd za
zgodą Elite Expo. Wszystkie samochody dostawcze i ciężarowe, w tym TIR-y, niebędące częścią
ekspozycji po rozładunku i załadunku muszą bezzwłocznie opuścić teren BCTW. W innym
wypadku zostaną naliczone koszty parkingowe określone w cenniku BCTW.
4. Towary z samochodów dostawczych należy transportować na teren targów wózkami ręcznymi
i/lub widłowymi wyłącznie przez bramy towarowe.
5. Zabrania się wykonywania w ciągach komunikacyjnych, ewakuacyjnych lub pożarowych
stałych bądź tymczasowych konstrukcji oraz stawiania eksponatów.
6. W czasie trwania targów obowiązuje bezwzględny zakaz demontowania stoiska oraz
przemieszczania eksponatów z hal targowych. Przemieszczanie ekspozycji może rozpocząć się
po zamknięciu targów dla Uczestników.
7. Wystawca zobowiązany jest do stałej dbałości o czystość i porządek na stoisku oraz w jego
bezpośrednim sąsiedztwie.
8. Wykonawcy zabudowy zajmujący się zabudową targów zobowiązani są do:
a.
ścisłego przestrzegania przepisów dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego
oraz przepisów specjalnych wydanych w tym zakresie dla terenów BCTW
b.
zapoznania się z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego, przycisków
alarmowych, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposobem ich użycia
w przypadku powstania pożaru.
12. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA PRACY
1. Wszyscy uczestnicy targów mają obowiązek przestrzegać przepisy bhp.
2. Wszystkie osoby działające na rzecz Wystawców i Wykonawców zabudowy powinni posiadać
aktualne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia bhp i stosowne uprawnienia do wykonywania
powierzonych czynności.
3. Wystawca i Wykonawca zabudowy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo
i higienę pracy swoich pracowników wykonujących zadania na terenie BCTW i odpowiadają za
wszelkie wypadki wynikłe wskutek braku nadzoru lub zaniedbania wymogów i norm
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bezpieczeństwa pracy w okresie montażu targów, w ich trakcie, a także w okresie ich
demontażu oraz najmu powierzchni BCTW na inne cele.
Wystawca i Wykonawca zabudowy zobowiązani są do zaniechania wszelkich czynności
mogących obniżyć stopień bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku ekspozycji
specyficznej, stwarzającej poważne zagrożenie pożarowe, na Wystawcy i Wykonawcy
zabudowy spoczywa obowiązek dodatkowego zabezpieczenia przeciwpożarowego we
własnym zakresie. Wystawca i Wykonawca zabudowy muszą, zgodnie z charakterem targów
uzyskać ekspertyzę p.poż. na planowane elementy zabudowy, dodatkowe ekspozycje, atrakcje
itd., zabezpieczenie medyczne, a także pozytywną opinię specjalisty ds. BHP. Pozyskane
dokumenty należy przedłożyć Elite Expo.
Maszyny, silniki, narzędzia, aparaty oraz inne urządzenia wolno załączać tylko wtedy, gdy
wyposażono je we wszelkie przepisowe elementy ochronne, a w szczególności w osłony
i barierki zapobiegające dostępowi osób nieuprawnionych.
Uruchamianie maszyn i urządzeń nie odpowiadających wymogom bezpieczeństwa oraz
obsługiwanie ich przez personel nieuprawniony jest zabronione.
Przy demonstrowaniu maszyn i urządzeń w ruchu należy wydzielić i odpowiednio zabezpieczyć
teren przeznaczony na ten cel.
Dostępne krawędzie szyb znajdujących się na stoiskach muszą być szlifowane, aby
wyeliminować niebezpieczeństwo skaleczenia.
W sprawach nie wymienionych powyżej, mają zastosowanie obowiązujące w Polsce przepisy
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, których powinni przestrzegać uczestnicy targów,
Wystawcy i wykonawcy zabudowy.

13. POSTAWNOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich użytkowników BCTW obowiązują przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej
oraz przepisy wewnętrznego prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W zakresie spraw bhp i spraw przeciwpożarowych nieobjętych niniejszym Regulaminem,
zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy, których przestrzeganie przez wszystkich
Użytkowników BCTW jest obowiązkowe.
3. Wszelkie niestandardowe prace, działania i wyposażenia nieobjęte zapisami niniejszego
Regulaminu wymagają zgody Elite Expo.
4. Używanie przez Wystawców dronów na terenie BCTW może odbywać się wyłącznie za zgodą
Elite Expo, na zasadach obowiązującego prawa w tym zakresie.

