INFORMACJE DLA FIRM WYKONUJĄCYCH ZABUDOWĘ
Każda firma budująca stoiska powinna być zgłoszona przez Wystawcę
w systemie online na formularzu stanowiącym część zgłoszenia
uczestnictwa.
Firma zabudowująca zgłoszona przez Wystawcę jest zobowiązana do
samodzielnej rejestracji w systemie Zgłoszeń online pod linkiem:
https://trako21.exposupport.pl/bcompany/register
oraz dostępny na stronie: www.trakotargi.pl zakładka: WYSTAWCY/ firma
zabudowująca w celu dokonania zamówień usług dodatkowych,
obowiązkowej opłaty porządkowej i wydruku identyfikatorów serwisowych
(na czas montażu i demontażu stoiska) i na czas trwania Targów.
PROJEKT STOISKA
regulaminowy termin przesłania projektu - 02.08.2021 na adres:
dariusz.kowalikowski@mtgsa.com.pl
PROJEKT POWINIEN ZAWIERAĆ:
1. Rzuty poziomy i pionowy z określeniem wymiarów oraz wysokości
stoiska - dopuszczalna wysokość zabudowy w halach A, B, C wynosi
5,5 m, w halach D, E, F wymaga indywidualnych uzgodnień. Ściany
stoiska graniczące z sąsiadującymi stoiskami – bez względu na ich
wysokość (również poniżej 2,5 m), które są widoczne od strony firm
sąsiednich powinny być od strony zewnętrznej wykończone na biało
oraz bez grafiki i logotypów.
2. Umiejscowienie przyłączy zamówionych mediów. Dla stoisk w halach
A, B, C przyłącza zlokalizowane będą nad kanałem medialnym hali.
3. Wizualizację stoiska.
4. Projekt instalacji elektrycznej (schemat jednokreskowy i pobór mocy,
rozmieszczenie urządzeń trójfazowych, usytuowanie linii specjalnych
i sprzętu teletechnicznego).
5. Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej.
6. Projekt konstrukcji podwieszanych (po wcześniejszym uzgodnieniu
z organizatorem możliwości ich wykonania w danym miejscu hali),
uwzględniający następujące informacje: rodzaj podwieszanej
konstrukcji, gabaryty i całkowity ciężar konstrukcji wyznaczone punkty
podwieszeniowe na elemencie podwieszanym, ilość potrzebnych
linek, usytuowanie elementu w stosunku do stoiska, mierzoną od
posadzki wysokość, na której zawieszona zostanie konstrukcja – po
wcześniejszym uzgodnieniu z managerem technicznym możliwości ich
wykonania w danej lokalizacji stoiska (dotyczy hal A-C).
W przypadku zamówienia usługi zawieszenia i przymocowania do
konstrukcji stałej hali wciągarki łańcuchowej będącej własnością
Wystawcy – bez podwieszenia elementów – sprzęt: wciągarki
łańcuchowe należy dostarczyć do siedziby firmy do 06.09.2021
wraz z instrukcją, nr stoiska, planem podwieszenia oraz
niezbędnymi szczegółami technicznymi; na poniższe dane:
Janusz Marszałek kierownik techniczny
Międzynarodowe Targi Gdańskie SA
ul. Żaglowa 11 ; 80-560 Gdańsk
7. Obciążenie posadzki – rzut z rozmieszczeniem punktów styku
z posadzką hali i określeniem ich nacisku na m2. (dopuszczalny
nacisk na posadzkę w przypadku: hal A-C to 30kN/m2, hal D-F to
5kN/m2)

8. Przedłożone do uzgodnienia projekty powinny być czytelne, zgodne z
prawem budowlanym oraz innymi przepisami i normami
obowiązującymi w Polsce, a także uwarunkowaniami technicznymi
i przepisami przeciwpożarowymi obowiązującymi na halach i terenie
MTG. Elementy stoiska powinny posiadać aktualne atesty lub
protokoły zabezpieczenia, stwierdzające stopień trudnopalności
zastosowanych materiałów, zgodnie z polskimi normami
przeciwpożarowymi. Uzgodnienia nie należy traktować jako weryfikacji
projektu i nie zwalnia ono Wystawcy i/lub Wykonawcy zabudowy
z odpowiedzialności za przyjęte rozwiązanie.
9. Do projektu należy obowiązkowo załączyć oryginał podpisanego
oświadczenia o odpowiedzialności za wykonanie zabudowy (wzór
oświadczenia znajduje się na stronie: www.trakotargi.pl w zakładce
WYSTAWCY).
10. UWAGA w przypadku konfiguracji stoisk:
a. frontowej: otwarta na trzy ciągi komunikacyjne, dopuszczalna jest
zabudowa do 30% długości każdej otwartej strony. Zabudowa
wymaga pisemnej akceptacji MTG. Przesłany projekt powinien
zawierać dokładny opis zastosowanej zabudowy - typ ściany, grafikę,
usytuowanie względem ciągów komunikacyjnych,
b. wyspowej: otwarta na cztery ciągi komunikacyjne, dopuszczalna jest
zabudowa do 30% długości każdej otwartej strony. Zabudowa
wymaga pisemnej akceptacji MTG. Przesłany projekt powinien
zawierać dokładny opis zastosowanej zabudowy - typ ściany, grafikę,
usytuowanie względem ciągów komunikacyjnych.
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
1. Instalacja elektryczna stoiska musi zostać wykonana zgodnie
z obowiązującymi przepisami (oświadczenie o odpowiedzialności za
wykonanie zabudowy, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej
oraz konstrukcji podwieszanej przekazany razem z projektem
zabudowy).
2. Przyłączenie do i odłączanie od sieci elektrycznej MTG wykonane
może zostać wyłącznie przez MTG. Niedozwolone jest samowolne
przyłączenie i odłączanie się od tej sieci. Zabronione jest wykonywanie
jakichkolwiek zmian w instalacji MTG.
3. Do zasilania stoisk i eksponatów na terenie MTG służy sieć
elektryczna TN-S 230/400V, 50Hz zakończona na stoisku gniazdem
wtykowym, stosownie do zamówionej mocy.
4. Instalację elektryczną na stoisku należy zabezpieczyć wyłącznikami
przeciwporażeniowymi różnicowo-prądowymi 30mA oraz wyposażyć
w wyłącznik główny.
5. W przypadku instalacji sprzętu typu lodówka niezbędne jest
zamówienie usługi obwodu całodobowego o wskazanej mocy
przyłącza.
6. Wszystkie instalacje i urządzenia muszą posiadać aktualne badania
techniczne (atesty, pomiary, itp.), odpowiadać wymogom zgodnie
z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
7. Ze względu na bezpieczeństwo, należy wyłączać zasilanie na stoisku
przed jego opuszczeniem.
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WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA INSTALACJI WODNOKANALIZACYJNEJ
1. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej na stoisku oraz
wyposażenia (zlew, terma) leżą po stronie Wykonawcy.
2. Można zamówić usługę podłączenia zlewu do instalacji przez
pracownika MTG w cenie 150zł/szt. netto.
Zamówienia należy składać mailowo z powiadomieniem wystawcy
wraz z przesłaniem projektu do 02.08.2021 na adres
dariusz.kowalikowski@mtgsa.com.pl,
realizacja
zamówień
złożonych po terminie podlega osobnej wycenie i będzie realizowana
w miarę możliwości. Wykonawca lub zamawiający zobowiązany jest
do udostępnienia miejsca i umożliwienia wykonania instalacji przez
wykwalifikowanego pracownika firmy MTG. Koszty doliczone zostaną
do faktury wystawcy.
3. Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy targów zobowiązani są do
zamykania zaworów wodociągowych każdorazowo przed
opuszczeniem stoiska.
MONTAŻ STOISK, DOSTARCZANIE EKSPONATÓW
1. Regulaminowy czas montażu stoisk, objęty opłatą regulaminową:

2.

3.

4.

Hale: B, C, D, E, F
13 - 19 września 2021 r. w godz. 08.00 - 19.00
20 września 2021 r. w godz. 08.00 - 21.00
Hala A
14 - 19 września 2021 r. w godz. 08.00 - 22.00
20 września 2021 r. w godz. 08.00 - 21.00
Przedłużenie czasu montażu należy zgłaszać w Biurze Targów na
jeden dzień przed planowaną zmianą do godz. 15.00. Opłata
za przedłużenie prac montażowych wynosi 600,00 zł netto/1 godz.
w jednej hali.
Eksponaty i wyposażenie stoisk należy dostarczyć do dnia 20
września 2021 r. do godz. 20.00. Po tym czasie rozładunek
eksponatów będzie niemożliwy. Ewentualna wymiana lub uzupełnienie
ekspozycji możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody MTG i powinno
odbywać się przed otwarciem lub po zamknięciu targów dla
zwiedzających.
Budowę stoiska należy zakończyć najpóźniej 19.09.2021 r. do godz.
19.00. Dzień poprzedzający rozpoczęcie targów (tj. 20.09.2021)
przeznaczony jest na aranżację stoisk. W tym dniu obowiązuje
bezwzględny zakaz prowadzenia prac powodujących zapylenie.
Naruszenie zakazu spowoduje przerwanie prac i nałożenie kary
w wysokości 300 zł. Wykonawca zabudowy ma obowiązek
składowania elementów do montażu tylko i wyłącznie w obrębie
własnego stoiska.
Stoisko musi mieć oznaczenie hali i numeru stoiska. Tabliczki
z oznaczeniem (numerem stoiska) w odpowiedniej liczbie na każde
stoisko będą do odbioru przy ladzie technicznej w hali A – przy bramie
towarowej, wydawane Przedstawicielowi Firmy Zabudowującej
w czasie przekazywania powierzchni do zabudowy. Tabliczka musi
zostać zainstalowana przez Wykonawcę stoiska w świetle wszystkich
przylegających ciągów komunikacyjnych na wysokości nie niższej niż

5.

2m i nie wyższej niż 2,5m, widoczna z każdego ciągu
komunikacyjnego, na który jest otwarte stoisko, a fakt zakończenia
montażu zgłoszony Kierownikowi Hali. W przypadku stoisk
szeregowych 1 tabliczka, narożne – 2 tabliczki, frontowe – 3 tabliczki,
wyspowe – 4 tabliczki. W załączeniu przesyłamy wzór oznaczenia.
Tabliczka będzie wykonana z pcv w kolorze białym z napisem
w kolorze czarnym zawierającym oznaczenie hali i numer stoiska
o wymiarach: 20 cm dł. x 9cm wys.
Usługi spedycyjne, pomoc przy rozładunku (sztaplarki itp.) oferowane
są przez:
NETLOG POLSKA Sp. z. o.o.
Rafał Skrobutan, tel. kom.:+48 668 890 274,
e-mail: rafal.skrobutan@netlog.org.pl
PMST „TRANSMEBLE INTERNATIONAL” Sp. z o.o.
Daniel Pikuła, 504 103 563, tel. 61 865 68 07; 61 865 68 13,
e-mail: daniel@transmeble.com.pl office@transmeble.com.pl

IDENTYFIKATORY
1. W przypadku montażu stoisk własnych Wystawcy, Wykonawca
zabudowy zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac do
wydrukowania samodzielnie identyfikatorów SERWIS /
INSTALATION SERVICE, w systemie Zgłoszeń online.
Identyfikatory te upoważniają do wejścia w terminie montażu i
demontażu.
2. Na czas trwania targów (21-24.09.2021) każdej zgłoszonej firmie
zabudowującej przysługują dwa identyfikatory imienne, dodatkowe
można zakupić w systemie (online) Zgłoszeń.
OPŁATA PORZĄDKOWA
1. Obowiązkowa opłata porządkowa dla Uczestnika lub Wykonawcy
zabudowy z tytułu wywozu śmieci powstałych w związku z montażem
i demontażem stoiska nie modułowego (nie podlegającego
wielokrotnemu użytkowi) w zależności od zajmowanej powierzchni
niezabudowanej. Opłata ta nie podlega zwrotowi. Wpłata opłaty
powinna być dokonana przed rozpoczęciem prac montażowych.
Po dokonaniu wpłaty MTG wystawia fakturę tytułem opłaty
porządkowej.
2. Stawki opłaty porządkowej:
a. powierzchnia stoiska 9-18 m2 – 300 zł netto
b. powierzchnia stoiska 19-24 m2 – 500 zł netto
c. powierzchnia stoiska 25-50 m2 – 800 zł netto
d. powierzchnia stoiska 51-100 m2 – 1400 zł netto
e. powierzchnia stoiska od 101 m2 – 2000 zł netto
KAUCJA
1. Rozpoczęcie prac montażowych możliwe będzie po wpłaceniu
kaucji w wysokości 500 zł oraz dostarczeniu podpisanego oryginału
oświadczenia o wykonaniu zabudowy.
2. Płatność kaucji wyzwalana jest automatycznie w profilu Wystawcy
w systemie online Trako 2021.
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3. Na adres e-mail osoby kontaktowej z firmy zabudowującej, zgodny ze
zgłoszeniem, wygenerowana zostanie automatyczna wiadomość ze
zleceniem płatniczym w Systemie Płatności Blue Media.
4. Zwrot kaucji nastąpi automatycznie, na podstawie „Protokołu
przekazania/zdania powierzchni wystawienniczej” (wzór protokołu
dostępny na stronie: www.trakotargi.pl zakładka wystawcy) w formie
przelewu przez System Płatności Blue Media.
5. W przypadku stwierdzenia szkód lub pozostawienia powierzchni
w stanie nieuporządkowanym po montażu i demontażu stoiska na jego
terenie oraz poza stoiskiem (stoiska sąsiadujące, ciągi
komunikacyjne), MTG zastrzega sobie prawo potrącenia z kaucji
należnych kwot z tytułu poniesionych szkód lub kosztów prac
porządkowych. O ile wartość szkody przekroczy wysokość kaucji MTG
obciąży Wystawcę i/lub Wykonawcę zabudowy o wysokości
poniesionej szkody. MTG zastrzega sobie prawo dochodzenia
roszczeń odszkodowawczych.
SPRZĄTANIE
1. Firma wykonująca zabudowę ma obowiązek sprzątnąć stoisko i jego
otoczenie na bieżąco oraz po zakończeniu montażu na własny koszt.
2. Prace powodujące zapylenie należy prowadzić z zastosowaniem
urządzeń odpylających i należy je zakończyć najpóźniej 19.09.2021 r.
do godz. 19.00. W przypadku wykonywania stoisk z elementami z płyt
gipsowo-kartonowych, pilśniowych lub wiórowych, prace związane z
obróbką tych elementów powinny być wykonywane poza terenem
MTG. Na teren hal i MTG powinny być dostarczone odpowiednio
przygotowane prefabrykaty, gotowe do zmontowania.

DEMONTAŻ STOISK
24 września 2021 r. w godz. 17.00 - 22.00
25 - 28 września 2021 r. w godz. 08.00 - 20.00

