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Építés - kivitelezési regisztációs lap
Visszaküldendő e-mailben a szantofoldinapok@nak.hu e-mail címre
Visszaküldési határidő: 2018. augusztus 30.
A kiállítás logisztikai feladatainak, valamint építési forgatókönyvének határidőre történő elkészítéséhez,
szállításra, rakodásra, építésre szóló igényeik rögzítése érdekében kérjük, hogy jelen dokumentumot
részünkre visszaküldeni szíveskedjenek, a megbízott kivitelezők adataival a szantofoldinapok@nak.hu
e-mail címre legkésőbb 2018. augusztus 30-ig.
Munkafázis
megnevezése

Kivitelező cég neve

Kapcsolattartó neve

Kapcsolattartó Várható
telefonszáma létszám

Szőnyegezés
Egyedi
standépítés
Szállítás
Rakodás
A fenti munkák kivitelezését a kiállító saját maga is elvégezheti, de a különböző részfeladatok kivitelezésére alvállalkozókat is alkalmazhat. Abban az esetben, ha a jelentkezési lapon, a szolgáltatások közül
rendeltek, - generálkivitelezőtől (Modul Trend Kft.) - akkor is kérjük a táblázatokat kitölteni.
A munka -, baleset és tűzvédelmi szabályok maradéktalan betartása, illetve az ezzel kapcsolatos - az
ÁSZF –ben - valamint a Működési Szabályzatban meghatározott oktatások, valamint az építési területen
kivitelezést folytató személyek ellenőrizhetősége érdekében kérjük a kivitelezésbe bevont cégek, illetve
a kiállítók részéről megjelenő munkatársak létszámát előre meghatározni szíveskedjenek. Ezek a munkatársak ugyanis csak regisztrációt követően juthatnak be építés – bontás idején a kiállítói területre.
A rakodás esetében a MEGFOSZ tagság igényének megfelelően lehetőséget biztosítunk a saját rakodásra.
Amennyiben erre a feladatra a kiállítás generálkivitelezőjét kívánják megbízni, abban az esetben is kérjük
a táblázat pontos kitöltését.

Építés/bontással kapcsolatos információk
Az építésre és a bontásra vonatkozó fő szabályokat a kiállítás Működési Szabályzata tartalmazza. Az ott
előírt műszaki tartalomnak megfelelően az érvényben lévő munka- és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi szabályok mellett lehet a kivitelezést megvalósítani. A kiállító köteles munkavállalói és/vagy
alvállalkozói részére balesetvédelmi oktatást tartani az építés megkezdését megelőzően. A szállításra,
rakodásra, építésre vonatkozóan lehetőség van a generálkivitelezőnél az adott szolgáltatást megrendelni
(amennyiben szükség van rá).
Építési időszak: 			
2018.09.15-19.
Az építési időszak utolsó napján csak standberendezés céljából lehet szállítójárművekkel a területre behajtani, tehát a kiállításra szánt gépeket az előző napon, 18-án délután 18.00-ig végleges helyükre kell állítani.
Bontási időszak: 			
2018.09.21. 18.00-tól – 09.25.
Bontás előtti időszakban nem lehet behajtani autóval a területre. A bontásra szintén a Működési Szabályzat az irányadó, amiből kiemeljük, hogy a kiállító köteles a területet tisztán visszaadni, azaz gondoskodni
saját hulladékainak elszállításáról. Amennyiben nem teszi, úgy a főszervező az ezzel kapcsolatos költségeket a kiállítóra terheli.
Nyitvatartási idő: 			
Ünnepélyes megnyitó: 		
A kiállítás zárása: 			

minden nap 9.00 – 17.00 óra
2018. szeptember 20. 10.00 óra
2018. szeptember 21. 17.00 óra

Kelt:

megrendelő aláírása

Adatvédelmi - adatkezelési szabályzat

