Правила громадського порядку
для учасників, відвідувачів, інших осіб
при проведенні Фестивалю індустрії краси «Дзеркало моди-Львів-2018», 31 травня –
2 червня 2018 року, м. Львів, вул. Щирецька, 36, ВЦ «Південний-EXPO», (далі –
Правила)
І. Загальні положення.
1. Фестиваль - Захід: Фестиваль індустрії краси «Дзеркало моди-Львів-2018», що
запланований до проведення у строки 31 травня – 2 червня 2018 року у м. Львів,
Щирецька, 36, ВЦ «Південний-EXPO», організовуваний та здійснюваний ФОП Лупіковою
Тамарою Федорівною (ТМ EXPOCENTER METEOR) (далі – Організатор). Режим роботи
Фестивалю встановлюється Організатором та розміщується на офіційному сайті:
http://www.expometeor.com/ та www.zerkalomody.com
2. Стенд - Обладнана площа – виставкова площа (розмір згідно замовлення), яка
включає: стінові панелі, фриз, напис на фризовій панелі (до 15 символів), 1 стіл, 2
стільця, кошик для сміття, коврове покриття, 1 розетка 220В (до 1 кВт); Необладнана
площа - виставкова площа (розмір згідно замовлення) без стінових панелей, без фриза,
без обладнання та розетки, без коврового покриття; Види обладнаної та необладнаної
площі: Лінійна – виставкова площа, яка має одну відкриту сторону, Кутова - виставкова
площа, яка має дві відкриті сторони, Півострів - виставкова площа, яка має три відкриті
сторони, Острів - виставкова площа, яка має чотири відкриті сторони; Обладнане робоче
місці - виставкова площа розміром 2 кв.м, яка включає: стінові панелі, 1 стіл, 1 стілець;
Необладнане робоче місці - виставкова площа розміром 2 кв.м, яка включає: 1 стіл, 1
стілець; Відкритий майданчик - виставкова площа на вулиці (розмір згідно замовлення)
без додаткового обладнання.
3. Учасник – Замовник, що діє на підставі договору з Організатором.
4. Відвідувач заходу – будь-яка особа, яка придбала вхідний білет, чи отримала
запрошення на захід, та перебуває в місці проведення заходу з метою ознайомлення з
діяльністю Учасників заходу.
5. Учасники та Відвідувачі мають право знаходитися на території, де проводиться
Фестиваль, виключно після реєстрації та отримання беджу, та зобов’язані дотримуватися
цих Правил та встановленого режиму роботи Фестивалю. Реєстрація та отримання беджу
свідчать про ознайомлення та безумовне погодження з вимогами цих Правил. Будь-які
інші особи не мають права участі у проведенні Фестивалю без дозволу Організатора, та
підлягають негайному видаленню з території, де проводиться Фестиваль, у
встановленому порядку.
6. Бедж – документ, що видається внаслідок реєстрації та посвідчує право знаходження
на території проводження Фестивалю.
7. Охорона Фестивалю здійснюється у встановленому порядку відповідно до договору,
укладеного Організатором з компанією, що надає послуги з охорони.
8. Здача стендів під охорону представникові компанії, що надає послуги з охорони,
відбувається у встановлений час згідно «Режиму роботи». У разі якщо компанія не здала
стенд під охорону, компанія, що надає послуги з охорони, і Організатор не несуть
відповідальності за збереження стенду і продукції компанії.
9. Куріння можливе тільки в спеціально відведеному місці, визначеному Організатором
(при вході у «Будинок Пчелкина»).

10. Завезення обладнання та продукції здійснюється тільки через в'їзні ворота і за умови
наявності беджа учасника Фестивалю. Перед під'їздом до в'їзних воріт учасник Фестивалю
повинен підійти до стенду Організатору і отримати беджі.
11. Завезення великогабаритних стендів учасників проводиться за день до заїзду всіх
експонентів за заздалегідь узгодженим режимом. За день до заїзду завозиться лише
обладнання
або
виставкові
конструкції,
завезення
продукції
заборонено.
12.
Заїзд
на
Фестиваль
здійснюється
в
порядку
живої
черги.
13. Заїзд на Фестиваль здійснюються за допомогою вантажників, наданих Організаторами.
Заїзд з допомогою вантажників здійснюється в порядку живої черги. Після того як компанія
розвантажила свою машину вона обов'язково повинна прибрати машину з території
внутрішнього
двору,
щоб
не
заважати
заїзду
інших
учасників.
14. Заїзд на Фестиваль вантажних машин понад 10 тонн обмежений і можливий лише за
попереднім погодженням з Організатором.
15. Виїзд учасників Фестивалю здійснюється тільки відповідно до режиму роботу (2 червня
після
16:00).
З
технічних
причин
ранній
виїзд
неможливий.
16. Прибирання на стендах учасників здійснюється у встановлений час згідно «Режиму
роботи» тільки за умови присутності компанії на стенді. Прибирання на стенді не
проводиться, якщо на стенді немає представника від компанії (в разі якщо компанія вже
здала стенд під охорону або не здала, але покинула територію виставки).
17. У всіх приміщеннях центру здійснюється відеоспостереження. У разі псування будьякого майна центру охоронна служба в праві вимагати компенсацію за заподіяну шкоду в
повному обсязі.
ІІ. Забороняється:
1. Проникнення в службові або технічні приміщення ВЦ «Південний-EXPO»
2. Використовувати горючі речовини.
3. Обклеювання стін або підлог за допомогою самоклеючих матеріалів або інших
пристосувань.
4. Застосування піротехніки, бенгальських вогнів, відкритого вогню, целулоїдних іграшок,
марлі, що не просочена вогнезахисним складом.
5. Залишати порожню тару в проходах. Організатор надає окремо відведене місце для
складування тари на момент проведення Фестивалю. Організатор не несе
відповідальність за збереження тари.
6. Здійснювати дії, які можуть пошкодити покриття підлоги центру (тягнути коробки,
збирати виставкове обладнання за межами килимового покриття або будь-які інші дії).
7 Здійснювати дії, які можуть спричинити за собою пошкодження майна виставкового
центру (стін, сходів, санвузлів і т.д.).
9. Використовувати макет Фестивалю без узгодження з Організаторами.
ІІІ. Відповідальність.
1. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність відповідно до чинного
законодавства.

2. У разі псування будь-якого майна центру (підлоги, стін, сходів, камінів, ліплення,
релігійних символік, тощо) учасник та/або відвідувач оплачує компенсацію в сумі
заподіяної шкоди. Сума шкоди визначається власниками комплексу з урахуванням
ринкової вартості майна. Фіксація факту заподіяння шкоди провадиться будь-якими
технічними засобами або встановлюється на підставі акту, складеного охороною
Фестивалю.
3. За кожний випадок порушення Правил встановлюється штраф у розмірі 500 грн., який
підлягає сплаті Організатору.

Директор
ФОП Лупікова Т. Ф.
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