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Organizatorzy I Kongresu Mechaniki Polskiej zapraszają do wzięcia udziału w organizowanej Wystawie 
Kongresowej. W szczególności zapraszamy przedstawicieli placówek naukowych, zakładów przemysłowych, 
firm handlowych oferujących sprzęt pomiarowy, laboratoryjny, komputerowy i oprogramowanie dla nauki, 
biur podróŜy będących organizatorami konferencji do zaprezentowania swoich osiągnięć, dorobku i 
moŜliwości współpracy oraz ofert towarów i usług, z jakich moŜe skorzystać nauka. 

1. Postanowienia Ogólne 
Niniejsze zaproszenie i Regulamin zawierają szczegółowe przepisy Organizatorów i zasady ogólne, jakie 
obowiązują na terenie wystawy, Politechnice Warszawskiej, i stanowią integralną część Umowy Wystawy 
Kongresowej. 

2. Termin wystawy 
29 sierpnia 2007 roku w godz.: 11:00 – 20:00 
30 sierpnia 2007 roku w godz.. 09:00- 17:00 

3. Miejsce wystawy 
Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, 
Pl. Politechniki 1, 
00-661 Warszawa, 
w Małej Auli na pierwszym piętrze. 
Alternatywnie stanowiska wystawowe mogą być zlokalizowane w kruŜgankach wokół DuŜej Auli 
Politechniki Warszawskiej. 

4. Organizatorzy Kongresu 
W sprawach organizacyjnych Kongresu naleŜy kontaktować się z Sekretariatem I KMP 
Instytut Podstawowych problemów Techniki PAN, 
ul. Świętokrzyska 21, 
00-049 Warszawa,  
Tel.: +48-22-826 65 93 
Fax: +48-22-826 73 80 
E-mail: kmp2007@ippt.gov.pl 

5. Organizator Wystawy 
Furnel Travel International  
ul. Kopernika 3 
00-367 Warszawa  
Tel. +/48-22/ 826 54 50 lub +/48-22/ 826 69 46  
Fax. +/48-22/ 826 01 35  
b.machnikowska@furnel.pl 

6. Stanowiska wystawowe i cena wynajmu 
Schemat rozmieszczenia stanowisk w Małej Auli przedstawiono na załączonym szkicu.  
Stanowiska wystawowe mają wymiary 2.5 m x 2 m lub 2 m x 2 m, a ich wynajęcie obejmuje: 
napis na fryzie oraz stoisko – stolik, 3 krzesła, kosz na śmieci, 2 reflektorki, gniazdo elektryczne. 
Ceny stanowisk wystawowych: 
stanowiska o numerach 1 – 24  1850 zł 
stanowiska o numerach 25 – 29  1450 zł  

7. Termin wpłat   

Wypełniony „Zgłoszenie Wystawcy” wraz z przelewem zaliczki w wysokości 50% opłaty całkowitej naleŜy 
przesłać na adres Organizatora Kongresu do dnia 15 czerwca 2007. Na tej podstawie Wystawca otrzyma 
potwierdzenie rezerwacji stanowiska wystawowego. 

Pozostałe 50 % opłaty całkowitej naleŜy wpłacić nie później niŜ do dnia 20 lipca 2007.  

8. Numer konta bankowego dla wpłat: 
 
Beneficjent: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, 
ul. Świętokrzyska 21 
00-049 Warszawa  
Bank: PKO SA IV Oddział w Warszawie ul. Grójecka 1/3  
Nr rachunku: 87 12401053 1111 0010 1283 1967 
Rachunek ten podany jest równieŜ na stronie WWW Kongresu w zakładce <Opłaty>. 
Koszty opłat bankowych ponoszą wpłacający. 
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9. Przydział stanowisk 
Przydział stanowisk odbywa się w kolejności zgłoszeń, licząc od dnia wpłaty. 

10. Rezygnacja 
Zwrot wpłaconej opłaty wystawowej jest moŜliwy na podstawie pisemnej rezygnacji dostarczonej 
Organizatorom Kongresu nie później niŜ do dnia 20 lipca 2007. Po tym terminie organizatorzy nie zwracają 
otrzymanych wpłat za udział w Wystawie Kongresowej. 
 

11. Zagospodarowanie stanowisk 
Ustawienie sprzętu i eksponatów na stanowisku wystawowym będzie moŜliwe w dniu 28 sierpnia po 
rejestracji. 

12. Zwolnienie stanowisk / demontaŜ 
Zakończenie wystawy przewiduje się na godz. 17-tej w dniu 30 sierpnia 2007. Wystawcy mają czas na 
zwolnienie stanowisk wystawowych w czwartek (30.08.2007) w  godz. 17.00 - 18.30 oraz  w piątek 
(31.08.2007) w godz. 8.00 – 12.00. 

13. Dodatkowe wyposaŜenie i usługi 
Ceny dodatkowych elementów wyposaŜenia, jak półki, podesty, lady, grafikę, poda na Ŝyczenie 
Organizator Wystawy.  

14. Akceptacja nietypowych stanowisk  
Organizatorzy nie przewidują moŜliwości organizacji stanowisk nietypowych, za wyjątkiem łączenia 
powierzchni wystawowej sąsiadujących ze sobą stanowisk w jedno większe stanowisko. 

15. Rejestracja Wystawców 
Rejestrację prowadzić będzie Organizator Wystawy w dniu 28 sierpnia od godz. 14tej. w Gmachu Głównym 
Politechniki Warszawskiej. 

16. Transport, przyjmowanie sprzętu i magazynowanie 
Organizatorzy nie zapewniają transportu sprzętu i eksponatów wystawowych Nie przewiduje się specjalnych 
pomieszczeń magazynowych. 

17. Oświetlenie i wyposaŜenie elektryczne 
Stanowiska wystawowe wyposaŜone są w dwa reflektorki oświetlające i jedno gniazdo elektryczne 
umoŜliwiające pobór mocy do 2 kW. 
 

18. Reklama i promocja wystawy 
Lista Wystawców będzie opublikowana w materiałach kongresowych rozdawanych Uczestnikom Kongresu. 
Informacja o Wystawie będą umieszczone w Programie Kongresu, a miejsce Wystawy oznaczone w czytelny 
sposób. Dodatkowa reklama Wystawcy, np. określona w ofercie dla Sponsorów lub w innej formie, moŜliwa 
jest po uzgodnieniu z Sekretariatem Kongresu.  

 
19. Zasady bezpieczeństwa i ochrony ppoŜ. 

Nad bezpieczeństwem i ochroną ppoŜ. Wystawy i całego Kongresu czuwają odpowiednie słuŜby Politechniki 
Warszawskiej. Wystawcy są zobowiązani do przestrzegania ich zaleceń. 
 

Ubezpieczenie-Bezpieczeństwo 

         20.   Uczestnicy wystawy powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności 
cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenie wystawowym na swój własny koszt i 
ryzyko.  

 
         21.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu 
uczestników wystawy, spowodowane przez osoby trzecie albo wyłącznie z winy poszkodowanego.  

 
         22.    Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieŜą, ogniem, eksplozją, zalaniem, 
przerwą w dostawie prądu, wody oraz siłą wyŜszą. 

 

         23.     Na wyłączenie odpowiedzialności Organizatora z powyŜszych przyczyn nie mają wpływu 
podejmowane przez Organizatora szczególne środki zabezpieczenia hali wystawienniczej. Mała Aula będzie 
zamknięta po godzinach wystawy  oraz strzeŜona  wraz z całym Gmachem Głównym Politechniki 
Warszawskiej  

 

22. O wystąpieniu szkody uczestnik wystawy zobowiązany jest pisemnie powiadomić Organizatora  

 

23. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscu wystawy.  
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       24.    Jakiekolwiek działanie sprzeczne z obowiązującymi przepisami i niezgodne z zasadami ujętymi w 
ofercie zezwala Organizatorowi na zerwanie umowy, a strona zlecająca traci prawo do roszczenia z tytułu 
strat 

 
         25.    Wystawca jest odpowiedzialny za uszkodzenie budynków, umeblowania, instalacji dokonane 
przez jego przedstawicieli oraz kaŜdą osobę zatrudnioną przez niego bezpośrednio i pośrednio 

 

 


