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Regulamin Wystawcy 

„Festiwal Zawodów w Małopolsce” 

21-23 marca 2019 r., Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9, Kraków 

 

I. Informacje ogólne. 

1. Niniejszy regulamin dotyczy Wystawców i określa warunki korzystania z hali wystawienniczej oraz 

uczestnictwa w „Festiwalu Zawodów w Małopolsce” – 3 dniowych targach edukacyjnych odbywających 

się w dnia 21-23 marca 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków 

przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie, zwanych w niniejszym Regulaminie także „Festiwalem” lub „Targami”. 

2. Wystawca oznacza osobę fizyczną, przedstawiającą prezentację zawodową na „Festiwalu Zawodów 

w Małopolsce”, działającą w imieniu szkoły zawodowej, służby mundurowej lub partnera zagranicznego 

Województwa Małopolskiego.  

3. Uczestnictwo w „Festiwalu Zawodów w Małopolsce” w charakterze Wystawcy oznacza zaakceptowanie 

wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń oraz ich przestrzeganie. Regulamin znajduje 

się na stronie www.zawodowamalopolska.pl w zakładce: „Festiwal Zawodów 2019” oraz został 

przesłany do wszystkich podmiotów uczestniczących w wydarzeniu. 

4. Wystawca zobowiązany jest także do przestrzegania postanowień „Regulaminu korzystania z EXPO 

Kraków będąca własnością Targów w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie” oraz „Instrukcji 

Bezpieczeństwa Pożarowego EXPO Kraków”. Powyższe dokumenty znajdują się na stronie  

www.zawodowamalopolska.pl w zakładce: „Festiwal Zawodów 2019” oraz zostały przesłane 

do wszystkich podmiotów uczestniczących w wydarzeniu. 

5. Organizatorem „Festiwalu Zawodów w Małopolsce” jest Województwo Małopolskie. 

6. Każdy z Wystawców ma przydzielone konkretne stoisko wystawiennicze. Przydział stoisk znajduje się 

na stronie www.zawodowamalopolska.pl w zakładce: „Festiwal Zawodów 2019”. 

 

II. Warunki wejścia na Festiwal Zawodów w Małopolsce. 

1. Hale Expo Kraków dostępne są dla Wystawców godzinach: 15.00-18.00 (18 marca 2019 r.), 8.00-18.00 

(19-20 marca 2019 r.), 8.00-17.00 (21-22 marca 2019 r.), 9.00-17.00 (23 marca 2019 r.), 8.00-18.00 (25-

28 marca 2019 r.). 

2. Festiwal jest otwarty dla Zwiedzających w dniach 21-23 marca 2019 r. w godz.: 9.00-16.00 (21-22 marca 

2019 r.) oraz 10.00-15.00 (23 marca 2019 r.). 

3. Wystawcy mogą przebywać na hali EXPO Kraków tylko w dniach oraz godzinach określonych 

w niniejszym Regulaminie. 

4. Podczas wchodzenia do hali EXPO Kraków Wystawcy zobowiązania są korzystać z wejścia 

przeznaczonego dla „osób indywidualnych, uczestników wydarzeń towarzyszących, Wystawców” – 

„WE2” oraz opuszczać budynek EXPO korzystając z wyjścia oznaczanego „WY1”.  

5. W  czasie otwarcia Festiwalu dla Zwiedzających, Wystawcy którzy opuścili budynek EXPO Kraków, przy 

ponownym wejściu na teren Targów traktowani są na równi z osobami Zwiedzającymi.      

6. Niedozwolone jest opuszczenie hali targowej za pomocą innych wejść/wyjść, wyjść ewakuacyjnych lub 

bram wjazdowych. 

7. W dniu 20 marca 2019 r. Wystawcy przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na stoisku, w tym wnoszenia 

wyposażenia zobowiązani są zgłosić się do recepcji celem dokonania rejestracji, pobrania „bloczków” 

obiadowych, identyfikatorów, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody 

na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
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osobowych oraz zgody na utrwalanie wizerunku skutkuje niemożliwością uczestniczenia w Targach. 

Wzór wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na utrwalenie 

i rozpowszechnianie wizerunku znajduje się na stronie www.zawodowamalopolska.pl w zakładce: 

„Festiwal Zawodów 2019”.  

8. Niepełnoletni Wystawcy (uczniowie) mogą dokonać rejestracji tylko w obecności nauczyciela. 

9. Niepełnoletni Wystawcy (uczniowie) mogą przebywać na hali EXPO Kraków tylko pod opieką 

nauczyciela.  

10. Od chwili rejestracji, Wystawcy podczas przebywania w hali EXPO Kraków zobowiązani są do noszenia 

identyfikatorów.  

  

III. Przygotowanie stoisk wystawienniczych przez Wystawców. 

1. Na każdym ze stoisk wystawienniczych, w zależności od powierzchni oraz zamówionego dodatkowego 

wyposażenia znajduje się min.: 1 stół (stoisko 15 m2), 2 stoły (stoisko 30 m2), 3 stoły (stoisko 45 m2), 

2 krzesła (stoisko 15 m2), 4 krzesła (stoisko 30 m2), 6 stoły (stoisko 45 m2), 2 gniazda prądu 

elektrycznego, przedłużacz, kosz na śmieci, 30 kubków plastikowych (na każdy dzień), 5 litrów wody 

mineralnej (na każdy dzień) oraz przyłącze internetowe (tylko dla strefy elektryczno-elektronicznej).  

2. Wystawca przed rozpoczęciem prac aranżacyjnych zobowiązany jest skontrolować ilość oraz stan 

wyposażenia stoiska. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków należy zgłosić to 

do pracowników Organizatora w recepcji Targów.  

3. Niedopuszczalne jest samodzielne usuwanie lub dokładanie wyposażenia dostarczonego przez 

Organizatora poprzez np.: zamiany pomiędzy poszczególnymi stoiskami.  

4. W przypadku gdy Wystawca nie ma pewności co do ilości zamawianego dodatkowego wyposażenia 

należy skontaktować się z pracownikami Organizatora w recepcji Targów. 

5. Dostarczanie wyposażenia na Festiwal możliwe jest w dniach 18-20 marca 2019 r. w godz. 15.00-18.00 

(18 marca 2019 r.), oraz 8.00-18.00 (19-20 marca 2019 r.). Przedział godzinowy oznacza czas podczas 

którego można przebywać w budynku Expo Kraków. 

6. W przypadku transportu wyposażenia na stoisko wystawiennicze realizowanego przez firmę 

zapewnioną przez organizatora szczegółowy termin wykonania usługi zostanie uzgodniony z Wystawcą 

najpóźniej do dnia 15 marca 2019 r. Ponadto należy pamiętać aby sprzęt przeznaczony do transportu 

był odpowiednio przygotowany tj. zabezpieczony, bez luźnych elementów, w zwartym opakowaniu, 

opisany w sposób czytelny numerem stoiska oraz nazwą szkoły wraz z adresem. 

7. W przypadku dostarczania wyposażenia we własnym zakresie Wystawca przed wniesieniem sprzętu 

na halę targową zobowiązany jest zgłosić się do pracownika EXPO Kraków (w dniach 18-19 marca 

2019 r.) lub na recepcję (w dniu 20 marca 2019 r.).  

8. Wyposażenie dostarczone przez Wystawców powinny spełniać normy bezpieczeństwa, przepisy p. poż. 

itp. 

9. Wyposażenie stoisk nie może być umieszczane w ciągach komunikacyjnych, a prezentacje nie mogą 

utrudniać lub uniemożliwiać bezpiecznego poruszania się zwiedzających. 

10. Zabrania się umieszczania na ścianach lub zabudowie stoiska eksponatów w sposób, który powoduje 

lub może powodować trwałe ich uszkodzenie. 

11. Aranżacja stoiska wystawienniczego możliwa jest w dniu 20 marca 2019 w godzinach 8.00-18.00. oraz 

w każdym dniu trwania Targów zgodnie z pkt II, ust. 1 niniejszego Regulaminu. 
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12. Przyłącza elektryczne, wodno-kanalizacyjne, internetowe itp. nie mogą być samodzielnie 

modyfikowane przez Wystawcę. Jeżeli zachodzi potrzeba modyfikacji należy to zgłosić Organizatorowi 

na recepcji Targów. 

 

IV. Zasady ochrony oraz bezpieczeństwa. 

1. Organizator zapewnia całodobowe ochronę na terenie Targów w trakcie ich trwania oraz w czasie 

dostarczania i odbioru wyposażania. Ochrona posiada prawo do kontroli osób oraz rzeczy wnoszonych 

na teren EXPO Kraków. 

2. Odmowa kontroli oznacza brak możliwości wejścia na halę EXPO Kraków. 

3. Niedozwolone jest wnoszenie niebezpiecznych narządzi lub przedmiotów nie mających związku 

z prezentowaną ekspozycją na stoisku. 

4. Za wyposażenie znajdujące się na stoisku wystawienniczym, w trakcie otwarcia Festiwalu dla 

Zwiedzających odpowiedzialność ponosi Wystawca. 

5. Wystawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń ochrony oraz Organizatora podczas 

dostarczania wyposażenia, aranżacji stosika i prezentowania ekspozycji wstawienniczej. 

6. Wszelkie niebezpieczne narzędzia znajdujące się na stoisku wystawienniczym powinny być 

odpowiednio zabezpieczone przez Wystawców i niedostępne dla zwiedzających.  

7. Środki łatwopalne jak np. benzyna powinny być zabezpieczone w taki sposób, aby Zwiedzający nie mieli 

z nimi bezpośredniego styku (np. poprzez zamknięcie korka wlewu paliwa na klucz). 

8. Na terenie EXPO Kraków zabronione jest przebywanie osób pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających.  

9. W przypadku dostrzeżenia jakiekolwiek zagrożenia należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt ochronie oraz 

Organizatorowi.  

 

V. Prezentacje podczas Festiwalu. 

1. Prezentacje zawodowe przedstawiane na stoisku wystawienniczym w trakcie otwarcia Festiwalu dla 

Zwiedzających powinny być zgodne z tematem prezentacji zadeklarowanym przy składaniu „Deklaracji 

uczestnictwa w Festiwalu Zawodów w 2019 roku”.  

2. Wystawca zobowiązany jest w czasie otwarcia Festiwalu dla Zwiedzających do prezentowania 

ekspozycji. Niedozwolone jest demontowanie ekspozycji lub nieudostępnianie stoiska dla 

Zwiedzających. 

3. Podczas prezentowania ekspozycji na stoisku wystawienniczym powinna przebywać co najmniej jedna 

osoba pełnoletnia. 

4. Organizator w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, bądź uciążliwości urządzenia, pojazdu lub maszyny 

zastrzega sobie prawo do nakazania wyłączenia go na trwałe lub usunięcia z hali EXPO Kraków. 

 

VI. Demontaż stoisk. 

1. Demontaż ekspozycji możliwy jest w dniach w godz. 15.00-17.00 (23 marca 2019 r.) oraz 8.00-18.00 

(25-27 marca 2019 r.). 

2. Wystawca demontujący stoisko we własnym zakresie w terminie 25-27 marca 2019 r. przed 

rozpoczęciem prac zobowiązany jest zgłosić się do pracownika EXPO Kraków. 

3. W przypadku transportu zdemontowanego wyposażenia  realizowanego przez firmę zapewnioną przez 

organizatora szczegółowy termin wykonania usługi zostanie uzgodniony z Wystawcą najpóźniej do dnia 
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15 marca 2019 r. z tym zastrzeżeniem, iż transport sprzętu do szkół odbywa się w dniach 25-27 marca 

2019 r. W opisanej powyżej sytuacji sprzęt powinien być odpowiednio zabezpieczony, bez wystających 

luźnych elementów, opisany nr stoiska i pełną nazwą szkoły (wraz z adresem). 

 

 

 
 



 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW EXPO KRAKÓW 
BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ TARGÓW W KRAKOWIE Sp. z o.o.            

Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE 
 

§1. Definicje i zakres obowiązywania 
 

1. Regulamin obowiązuje na terenie Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO 
Kraków znajdującego się w Krakowie przy ul. Galicyjskiej 9. 

 

2. Osoby przebywające na terenie EXPO podlegają przepisom porządkowym Targów w Krakowie Sp. 
z o.o. z siedzibą w Krakowie. Wstęp na teren Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego 
EXPO Kraków oznacza bezwzględny obowiązek ich przestrzegania.  
 
3. Użyte w Regulaminie sformułowania są definiowane w sposób następujący:  
 

a) Impreza – każde wydarzenie odbywające się na terenie Międzynarodowego Centrum Targowo-
Kongresowego EXPO Kraków (targi, wystawy, sympozja, kongresy, koncerty, prezentacje);  

b) Organizator – „Targi w Krakowie” Sp. z o.o. , inny przedsiębiorca, organizacja, instytucja lub 
osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, która na mocy umowy zawartej z Targami w 
Krakowie Sp. z o.o. organizuje Imprezę;  

c) Uczestnik – każda osoba biorąca udział w Imprezie organizowanej przez Organizatora (w tym: 
zwiedzający, wystawcy);  

d) Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, przygotowująca imprezę na zlecenie Organizatora 
lub Uczestnika;  

e) TwK – Targi w Krakowie, właściciel Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego 
EXPO Kraków;  

f) EXPO – Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9 
w Krakowie.  

 
§2. Zasady wstępu na teren EXPO Kraków 

 
1. TwK zastrzegają sobie prawo do wpuszczania osób na teren EXPO podczas imprez masowych lub 
zlecenia tego Organizatorowi, bądź służbie porządkowej działającej na zlecenie TwK.  
 

2. Do przebywania na terenie EXPO oraz korzystania z urządzeń znajdujących się w budynkach EXPO 
uprawnieni są ci Uczestnicy, którzy posiadają przy sobie ważną kartę wstępu lub inny dowód 
upoważniający do przebywania na terenie EXPO.  
 

3. Służba porządkowa jest upoważniona do sprawdzania, w tym legitymowania Uczestników- zarówno 
przy ich wpuszczaniu na teren EXPO, jak i w czasie ich przebywania na terenie EXPO celem 
stwierdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa z powodu spożycia alkoholu lub 
narkotyków albo wskutek wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych.  

 

4. Osoby, które nie posiadają karty lub innego dowodu wstępu, nietrzeźwe, których zachowanie lub 
wygląd wzbudzają podejrzenia co do pozostawania pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych 
środków lub zachowujące się w sposób, który może zagrażać bezpieczeństwu nie będą wpuszczone 
na teren EXPO.  

 
5. Pracownicy służby porządkowej lub kierownik hali EXPO mogą odmówić wstępu każdej osobie bez 
podania przyczyny.  
 
6. Teren EXPO jest objęty całodobowym monitoringiem. 



 

 

§3. Zachowanie na terenie EXPO Kraków 
 

1. Każdy, kto przebywa na terenie EXPO powinien się zachowywać tak, aby nie szkodzić i nie zagrażać 
innym.  

 

2. Uczestnicy imprez w hali zobowiązani są stosować się do zarządzeń policji, straży pożarnej, służby 
porządkowej oraz zaleceń Organizatora, a w przypadku gdy impreza ma charakter imprezy masowej - 
także przepisów regulujących organizację imprez masowych.  
 

3. Wyznaczone wejścia i wyjścia oraz drogi komunikacyjne i ewakuacyjne muszą być zawsze wolne. 
Zabrania się na nich parkowania pojazdów oraz składowania towarów. Pojazdy, urządzenia i towary 
pozostawione na tych drogach zostaną usunięte na koszt i ryzyko ich właściciela lub posiadacza.  
 

4. Na terenie EXPO znajduje się sprzęt gaśniczy z instrukcją jego obsługi. Organizator oraz Uczestnicy 
zobowiązani są do wykorzystywania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.  
 

5. Wszystkie urządzenia ppoż. (gaśnice, przyciski sygnalizacyjne, hydranty, czujki ppoż.) oraz drzwi 
ewakuacyjne i ich oznaczenia muszą być w każdej chwili dostępne i widoczne; nie wolno ich zastawiać.  

 

6. Organizator jest zobowiązany do codziennego utrzymywania czystości w trakcie trwania Imprezy. 
Sprzątanie powinno odbywać się codziennie przed otwarciem lub po zamknięciu Imprezy dla 
Uczestników.  
 

7. Rozładunek i załadunek urządzeń, towarów, itp. odbywa się w godzinach i w sposób nie utrudniający 
normalnego funkcjonowania EXPO, ustalonych z TwK.  

 

8. Pojazdy mechaniczne lub inne urządzenia z silnikami spalinowymi można eksponować w halach 
jedynie po spełnieniu warunków określonych w przepisach przeciwpożarowych.  
 

9. Organizator jest zobowiązany do dostarczenia Dyrektorowi Techniczno-Administracyjnemu informacji 
o parametrach technicznych i własnościach eksponatów mogących stanowić zagrożenie.  

 

10. Na terenie EXPO zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności komercyjnej bez uprzedniej 
pisemnej zgody TwK.  

 

11. Na terenie EXPO spożywanie alkoholu dozwolone jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych 
(bary), chyba że co innego wynika z umowy zawartej pomiędzy TwK a Organizatorem.  
 

12. Wnoszenie alkoholu na teren EXPO jest zabronione, chyba że co innego wynika z umowy TwK z 
Organizatorem.  

 

13. Osoby dopuszczające się niszczenia mienia EXPO zostaną pociągnięte do odpowiedzialności 
materialnej.  

 

14. Służba porządkowa ma prawo użycia wszelkich dozwolonych środków perswazji w stosunku do 
Uczestników zakłócających porządek lub zagrażających innym przebywającym na terenie EXPO.  
 

15. TwK nie odpowiadają za rzeczy pozostawione na terenie EXPO, chyba że co innego wynika z umów 
zawieranych przez TwK z konkretnymi Uczestnikami.  

 

16. Uczestnicy znajdujący się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających i innych, nie mają prawa 
przebywać na terenie EXPO.  



 

 

17. Na terenie EXPO nie mogą przebywać osoby:  
 

a) wnoszące broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby 
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub 
substancje psychotropowe;  

b) odmawiające przeglądnięcia bagażu bądź odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby te 
wnoszą przedmioty o których mowa wyżej;  

c) osoby odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem (z fotografią i adresem).  
 
18. Na terenie EXPO zabronione jest:  

 
a) używanie ognia otwartego;  
b) palenie tytoniu - poza wyznaczonymi miejscami;  

c) przechowywanie poza stoiskami wszelkiego rodzaju opakowań, papierów i innych materiałów 
stwarzających zagrożenie pożarowe;  

d) zastawianie dostępu do rozdzielni elektrycznych, hydrantów, podręcznego sprzętu gaśniczego, 
przycisków alarmowych ppoż., wyłączników energii elektrycznej , itp.  

e) gromadzenie i przechowywanie materiałów palnych, czy toksycznych, jak również używanie 
palnych lub tworzących wybuchowe mieszanki płynów jako środków czyszczących;  

f) pozostawienie po zakończonej pracy lub demonstracji maszyn i urządzeń technicznych nie 
oczyszczonych z płynów, kurzu, smarów, olejów i odpadów produkcyjnych;  

g) pozostawienie zatłuszczonych, zaoliwionych szmat i czyściwa bez należnego zabezpieczenia, 
substancji, których wzajemne oddziaływanie może być powodem samo zapłonu lub wybuchu;  

h) wnoszenie i stosowanie bez odrębnych uzgodnień ze służbą ppoż wszelkich butli z gazami 
palnymi tym również typu turystycznego.  

 

19. Wszelkie stwierdzone usterki i nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym lub w 
konstrukcji EXPO należy niezwłocznie zgłaszać właściwym służbom Organizatora lub TwK  

 

20. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa 
polskiego.  

 
21. W zakresie korzystania z miejsc postojowych, Organizator i Uczestnicy zobowiązani są do 
stosowania oznaczeń i poleceń służb obsługujących te miejsca, a także do wydanych w odniesieniu do 
miejsc postojowych regulaminów. 



 

 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 
 

1. TwK realizują zadania ochrony przeciwpożarowej poprzez wyznaczoną służbę ochrony 
przeciwpożarowej, służby ochrony i poszczególne osoby funkcyjne. 
 

2. Wszelkie polecenia w tym zakresie wydane przez osoby reprezentujące TwK, a w szczególności przez 
służbę ochrony przeciwpożarowej muszą być niezwłocznie wykonane. 
 

3. W EXPO Kraków jest zabronione:  
 

a) używanie otwartego ognia zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu; 
b) palenie tytoniu poza wyznaczonymi do tego miejscami; 
c) przechowywanie na zapleczu stoisk wszelkiego rodzaju opakowań, papieru i innych materiałów 

mogących stworzyć zagrożenie pożarowe bądź wybuchowe; 
d) zastawianie dostępu do tablic i urządzeń elektrycznych, hydrantów przeciwpożarowych, 

podręcznego sprzętu gaśniczego oraz ostrzegaczy pożarowych; 
e) używanie podręcznego sprzętu gaśniczego do celów niezwiązanych z gaszeniem pożaru; 
f) zastawianie i blokowanie ciągów komunikacyjno-ewakuacyjnych oraz bram pożarowych i 

ewakuacyjnych wewnątrz i na zewnątrz obiektu; 
g) używanie palnych lub tworzących mieszaniny wybuchowe płynów czyszczących; 
h) pozostawianie po zakończeniu demonstracji maszyn i urządzeń technicznych nie 

oczyszczonych z pyłów, zacieków, smarów, olejów oraz odpadów produkcyjnych; 
i) pozostawianie zatłuszczonych i zaoliwionych szmat oraz czyściwa; 
j) przechowywanie w bezpośrednim sąsiedztwie substancji i materiałów oddziaływujących na 

siebie i mogących spowodować pożar lub wybuch; 
k) stosowanie w halach lub na terenie zewnętrznym balonów wypełnionych palnym gazem; 
l) garażowanie /eksponowanie/ pojazdów mechanicznych z pełnymi zbiornikami paliwa lub gazu 

w obiekcie. Zbiornik może zawierać ilość paliwa umożliwiającą opuszczenie hali. Zbiornik ten 
musi być zamknięty, a akumulator trwale odłączony od zacisków /klem/ pojazdu; 

m) uruchamiania pojazdów w czasie ekspozycji w halach EXPO Kraków; 
n) przerabianie bądź naprawy we własnym zakresie urządzeń i instalacji elektrycznych; 
o) korzystanie z uszkodzonych instalacji elektrycznych, gazowych lub spalinowych; 
p) pozostawiania bez dozoru na włączonych do sieci kuchenek, czajników, grzejników, żelazek 

itp. urządzeń; 
q) zakładanie na punkty świetlne w tym żarówki osłon z materiałów łatwopalnych; 
r) przywożenie, składowanie i eksploatacja butli gazowych, materiałów łatwopalnych, 

wybuchowych i żrących; 
s) urządzanie pokazów pirotechnicznych; 
t) ustawianie urządzeń, których powierzchnie mogą się nagrzać do temperatury ponad 100 stopni 

C w pobliżu lub na materiałach palnych; 
u) używanie do zabudowy materiałów i wykładzin łatwopalnych i bez atestu; 
v) wykonywanie innych czynności, które mogą obniżyć stopień bezpieczeństwa w EXPO Kraków. 

 
4. W razie powstania pożaru, wybuchu lub innego niebezpiecznego zdarzenia wszyscy uczestnicy 

WYDARZENIA są zobowiązani do powiadomienia:  
 

a) Państwowej Straży Pożarnej tel. 998 lub 112; 
b) innych osób znajdujących się w miejscu zagrożonym; 
c) służb dyżurujących w obiekcie /przeciwpożarowej i ochrony/ oraz osób funkcyjnych w EXPO. 

 
5. Do czasu przybycia Państwowej Straży Pożarnej /innych służb ratowniczych/ należy bezwzględnie 

podporządkować się kierującemu akcją ratowniczo-gaśniczą uprawnionym pracownikowi TwK, a po 
przybyciu Państwowej Straży Pożarnej dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej.  
 


