
General Section of the Conditions of Participation Загальний розділ умов участі у виставці

I Application I  Заява на участь у виставці

1. To indicate your intention to take part in the event, you must return 
to us a completely filled in form with your legally binding signature 
(Registration).

1. Для того, щоб заявити про свій намір взяти участь у виставці, Вам 
необхідно направити Кельнмессе повністю заповнену форму 
(реєстрацію) з підписом уповноваженої особи і печаткою.

2. By signing and returning the form, you acknowledge that the 
General and the Special Sections of the Conditions of Participation 
and the Technical Guidelines are binding for your company as part of 
the contract. You can download the Technical Guidelines from the 
event‘s website or from www.koelnmesseservice- portal.com. You 
also always have the option of requesting the Technical Guidelines in 
printed form or on CD-ROM. Within the framework of the fulfilment of 
contractual duties, the event organizer will process and use the 
information provided in this form via an automated procedure that 
takes the regulations stipulated under the Federal Data Protection 
Law of the Federal Republic of Germany into account.

2. Підписавши і відіславши Заяву на участь у виставці, Ви визнаєте, що 
Загальний та Спеціальний розділи Умов участі у виставці, а також 
Технічні Настанови стають обов'язковими для Вашої компанії як 
частина контракту. Ви можете завантажити Технічні Приписи з інтернет-
сайту виставки або з www.koelnmesse-service-portal.com. Ви також 
маєте можливість замовити Технічні Настанови в друкованій формі або 
на CD-ROM. У рамках виконання договірних зобов'язань, Оргкомітет 
буде обробляти і використовувати інформацію, надану в цій формі, за 
допомогою автоматичної процедури, яка приймає правила, передбачені 
відповідно до Федерального Закону про захист даних Федеральної 
Республіки Німеччини.

3. The registration shall be regarded as legally binding on your part, 
irrespective of admission; no conditions or reservations may be 
appended to the aforesaid registration. Requests for stands at 
specific locations, in particular, do not represent conditions for 
participation.

3. Заява на участь у виставці буде розглядатися для Вас юридично 
зобов'язуючою, незалежно від допуску до участі у виставці; і ніякі умови 
або застереження не можуть бути додані до вказаної вище реєстрації. 
Зокрема, вимоги про розміщення стенду в певному місці не можуть 
являти собою умови для участі.

II Acceptance / Transfer of stand space II  Допуск до участі / Передача виставкової площі

1. The organizer shall accept your application in accordance with the 
conditions which apply to all participants (acceptance/stand area 
confirmation).There is no legal claim to acceptance. If the number of 
registration forms complying with the requirement profile and received 
by the organizer prior to the expiration of the registration period 
exceeds the number of available exhibition spaces, the organizer 
shall have the right to make a discretionary decision regarding the 
admission of registrants to the exhibition. Your company may be 
disqualified from admission to the exhibition if you failed to fulfil your 
financial obligations to the organizer at any time, or if you failed to 
fulfil such financial obligations within the prescribed period of time.

1. Організатор виставки приймає Вашу заяву на участь згідно з 
умовами, які чинні для всіх учасників виставки (допуск до участі / 
підтвердження виділення стенду). Правові претензії на допуск до 
виставки виключені. Якщо кількість заяв, які відповідають усім вимогам 
та були отримані організатором до закінчення періоду  реєстрації, 
перевершує наявну виставкову площу, то організатор має право 
ухвалити рішення про допуск до участі у виставці на власний розсуд. 
Ваша компанія  можете бути усунена від участі у виставці, якщо Ви не 
виконали своїх фінансових зобов'язань по відношенню до організатора 
в будьякий час, або не виконали такі фінансові зобов'язання в 
призначений період часу.

2. The contract comes into effect at the latest upon receipt of the 
admission (by post, fax or other electronic means of transmission), 
which is valid without a signature. Should the content of the 
confirmation of acceptance differ substantially from that of your 
application, then the contract shall be concluded under the terms of 
acceptance if you do not lodge a written objection within 2 weeks of 
receipt of confirmation of acceptance. The same shall apply, if it is 
necessary to postpone the event or to transfer the event to another 
location, and the change is deemed to be reasonable with respect to 
yourself; in this case, the corresponding notification of change from 
the organizer shall supersede the admission. The acceptance only 
applies to the respective event, the company applying and referred to 
in the acceptance letter, and its registered products and services. 
Products and services which do not conform to the list of products 
may not be exhibited or offered at the trade fair.

2. Контракт між організатором і Вами набуває чинності з моменту 
отримання підтвердження про допуск (поштою, факсом або іншим 
електронним засобом зв'язку), яке має силу без підпису. Якщо зміст 
підтвердження істотно відрізняється від Вашої заявки, то контракт буде 
укладений на умовах, викладених у підтвердженні, якщо тільки ви не 
направите письмове відхилення впродовж 2 тижнів з дня отримання 
підтвердження. Такі ж правила застосовуються у випадку, коли 
необхідно відкласти термін проведення виставки або перемістити її в 
інше місце, а зміни розглядаються як істотні для  Вас, то в таких 
випадках відповідне повідомлення про зміни від організатора буде 
заміняти підтвердження участі. Допуск до участі дійсний тільки для 
відповідної виставки і для компанії, яка подала Заявку і вказана в листі-
підтвердженні, а також для заявлених нею продукції та послуг. 
Експонати, що не відповідають списку продукції, забороняється 
включати в експозицію.

3. The organizer allocates stand space on the basis of which 
exhibition theme at the event your registered products belong to. 
There is no right to claim the allocation of stand space in a certain 
form, in a certain size, in a certain hall or in a certain hall area. 
Deviations from the requested form or placement of the stand do not 
provide grounds for an objection to be made under Item II, Paragraph 
2 of the General Section of the Conditions of Participation.

3. Організатор виділяє виставкову площу відповідно до того 
тематичного розділу виставки, до якого належить заявлена Вами 
продукція. Немає можливості вимагати виділення стенду певної форми, 
певного розміру, в певному павільйоні або ж у певній частині 
павільйону. Відхилення від затребуваної форми або місця 
розташування стенду не дають підстав для відмови від участі в 
розумінні параграфа 2 статті II Загального Розділу Умов Участі у 
виставці.

4. In special cases for important reasons, the organizer is entitled to 
subsequently allocate you stand space other than stated in the 
confirmation of acceptance, to change the size and dimensions of 
your stand space, to relocate or close entrances or exits and to 
undertake structural changes in the exhibition halls without claims 
arising on your part. In the event of a reduction in stand space size, 
you will be credited with the difference arising from the 
correspondingly lower participation fee.
You will be notified without undue delay if the stand space becomes 
unavailable due to reasons which are beyond the organizer‘s control. 
In this case, you will be entitled to a reimbursement of the 
participation fee. Any further claims for damages, which will exceed 
the aforementioned reimbursement, shall be excluded in these cases.

4. В особливих випадках, з поважних причин, Організатор виставки 
залишає за собою право виділити виставкову площу відмінну від 
зазначеної в підтверджені про виділення стенду, або змінити площу і 
розміри вашого стенду, переміщати або закривати входи і виходи, 
робити конструктивні зміни виставкового павільйону, причому ці зміни 
не можуть слугувати підставою для пред'явлення претензій з Вашої 
сторони. У разі зменшення розмірів стенду Вам відшкодовується 
різниця вартості участі.
Ви будете негайно повідомлені, якщо надання виставкової площі є 
неможливим з причин поза впливом Організатора виставки. У цьому 
випадку Експонент має право на повернення вартості участі у виставці. 
Претензії на відшкодування збитку більше, ніж вказано вище, не 
приймаються.

5. Any complaints on your part must be submitted in writing 
immediately or at the latest while the event is in progress; complaints 
submitted at a later date cannot be considered.

5. Будь-які скарги з Вашої сторони повинні направлятися в письмовому 
вигляді негайно, але не пізніше закриття виставки; претензії; що 
надійшли після закінчення роботи виставки, не розглядаються.
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6. The organizer is entitled to revoke the acceptance if it was granted 
on the basis of incorrect statements or if the company fails to meet 
the conditions of participation after the acceptance was granted. The 
organizer shall have the right to rescind the contract, if there is a 
substantial reason or good cause. Such substantial reason exists, in 
particular, if an application for opening insolvency proceedings against 
your assets has been made, such an application has been dismissed 
due to lack of funds, or insolvency proceedings have commenced. 
You must inform the organizer of this immediately.

6. Організатор має право відкликати виділення стенду, якщо воно було 
надано на основі неправдивих даних, або якщо компанія не виконує 
умови участі після виділення стенду.
Організатор виставки має право анулювати контракт, якщо на те є 
поважна причина. Такою причиною, зокрема, може бути відкриття 
судового провадження у зв'язку з Вашою фінансовою неспроможністю, 
або якщо такий судовий розгляд припинено у зв'язку з недостатністю 
фондів, або розпочато процедуру банкрутства. Ви зобов'язані негайно 
повідомити організатора виставки про такі обставини.

7. Prior to receipt of acceptance/stand area confirmation, revocation 
of registration shall only be possible if permitted by the Special 
Section of the Conditions of Participation. In this event, a fee 
specified in the Special Section of the Conditions of Participation shall 
be paid.

7. До моменту отримання допуску / підтвердження про виділення 
стенду, відмова від участі можлива тільки в тих випадках, коли це 
дозволено Спеціальним розділом умов участі в даній виставці. У такому 
випадку, повинен сплачуватися штраф, зазначений у Спеціальному 
розділі умов участі.

8. Following receipt of acceptance/stand area confirmation, in 
general, revocation is no longer possible. The organizer can agree to 
the request for release from the contract in exceptional cases if the 
stand space no longer required can be assigned to another exhibitor 
against payment. In this instance, the organizer is entitled to demand 
general reimbursement of the costs incurred corresponding to 25 % of 
the participation fee without providing proof, unless otherwise 
specified in the Special Section of the Conditions of Participation. If 
the stand area cannot be assigned to a third party against payment, 
the contract remains in force and the participation fee must be paid in 
full.
If the Special Section of the Conditions of Participation stipulate that 
you must purchase a Visitor Promotion Package, the specified price 
has to be paid in the event that you withdraw from the contract and 
admission ticket vouchers have been provided. Liability for catalogue 
costs, stand construction costs and other costs, which in particular, 
have been incurred as a result of a claim by a third
party or of services rendered, is not affected.
You shall have the right to provide proof that a damage or loss has 
not been incurred or that the extent of the damage or loss incurred is 
considerably less. Occupation of a space which becomes available in 
the form of an exchange of stand areas by a participant who has 
already been approved and allotted a space for the event does not 
represent an alternate assignment of the stand area against payment.
The co-exhibitor fee must be paid in full in the event a company that 
has been accepted as a co-exhibitor does not participate.

8. Після отримання допуску / підтвердження про виділення стенду 
відмова від контрактних відносин більше неможлива. Організатор може 
погодитися з відмовою від контрактних відносин тільки у виняткових 
випадках, коли є можливість звільнену виставкову площу перепродати 
іншому експоненту. У цьому випадку організатор має право вимагати 
загальне відшкодування заподіяних витрат у розмірі 25% вартості участі 
без надання будь-яких обгрунтованих пояснень, якщо інше не зазначено 
в Спеціальному розділі умов участі.
Якщо площа стенду не може бути перепродана третій стороні, договір 
залишається в силі, і плата за участь повинна бути сплачена у повному 
обсязі. Якщо спеціальний розділ Умов участі передбачає, що Ви повинні 
купити Visitor Promotion Package, то зазначена ціна повинна бути 
оплачена у випадку, якщо ви відмовитесь від договору і ваучери на 
вхідні квитки були надані.
Відповідальність за оплату внесення інформації в каталог, забудову 
стенду та інші витрати, які виникли, зокрема, в результаті надання 
послуг третьою стороною, залишаються без змін.
Ви маєте право подати докази того, що шкода або збитки не були 
нанесені, або, що понесені шкода чи збитки значно нижчі.
Якщо вивільнена площа займається іншим учасником, вже 
зареєстрованим і який отримав площу, в порядку обміну, то це не 
розглядається як перепродаж виставкового стенду іншому учаснику.
Плата спів-експонента повинна бути сплачена у повному обсязі у разі, 
якщо компанія, яка була прийнята в якості спів-експонента, не бере 
участь.

9. The following cases will fall solely within your scope of risk as 
exhibitor:
a) if the products which you have stipulated for the presentation 
cannot be introduced at the venue of the event due to the legal 
requirements prevailing there or due to other reasons, or
b) if such products do not arrive in due time, do not arrive undamaged 
or do not arrive at the venue of the event at all – e.g. as a result of 
any loss, delay in transport or customs, etc. – or
c) if your journey, the journey of your employees or your stand or 
installation personnel should be delayed or should become 
impossible – e.g. because a visa is not granted.
You will remain under obligation to pay all the charges agreed upon.

9. На Експонента повністю покладається відповідальність за 
наступними ризиками:
а) неможливість ввезення передбачених для презентації експонатів з 
причини діючих правових норм в місці проведення заходу або з яких-
небудь інших причин, чи
б) несвоєчасна доставка експонатів на виставку, їх пошкодження або їх 
відсутність з іншої причини - наприклад, втрати, затримки при 
транспортуванні або при митному оформленні, та. Ін. - або
c) затримка або неможливість Вашого прибуття або прибуття Ваших 
співробітників, обслуговуючого персоналу або робітників, зайнятих у 
будівництві стенду, наприклад, коли віза не була надана.
У всіх цих випадках Експонент не звільняється від обов'язку оплатити 
всі обговоренні витрати.

10. Event-related regulations are detailed in the Special Section of the 
Conditions of Participation.

10. Правила, специфічні для виставки, викладені у Спеціальному 
розділі умов участі для кожної виставки.

III Construction, arrangement and operation of stands III Будівництво, облаштування та експлуатація стендів

1. As an exhibitor, you are responsible for ensuring that your trade fair 
participation, and especially the construction and design of your 
stand, comply with all the statutory provisions of the Federal Republic 
of Germany as well as the regulations of this General Section and the 
Special Section of the Conditions of Participation and the Technical 
Guidelines. This also applies to the persons working on behalf of the 
exhibitor, who must be supervised to ensure that they adhere to the 
regulations.

1. Як експонент, Ви несете відповідальність за забезпечення того, що 
Ваша участь у виставці і особливо будівництво та дизайн Вашого 
стенду відповідають всім законодавчим нормам Федеративної 
Республіки Німеччини, а також положенням цього Загального розділу та 
Спеціального розділу умов участі та Технічних Настанов. Це також 
стосується і осіб, які працюють від імені експонента, які повинні бути під 
наглядом та дотримуватися правил. 

2. Additional regulations, especially those of an event-related nature, 
can be found in the Special Section of the Conditions of Participation 
and in the Technical Guidelines.

2. Додаткові правила, особливо ті, що притаманні конкретній виставці, 
можна знайти в Спеціальному Розділі умов участі та в Технічних 
Настановах.

3. Any additional technical services that may be required, particularly 
the installation of electricity, water and safety devices, the recruitment 
of local auxiliary personnel, etc., can be ordered via the Koelnmesse-
Service-Portal (KSP) by means of special order forms against a 
separate charge. Orders placed by third parties (in particular by stand 
construction companies) in connection with the construction and 
design of stand areas are considered to have been commissioned by 
the exhibitor and at the exhibitor’s expense.

3. Всі додаткові технічні послуги, які можуть знадобитися, зокрема, 
підведення електрики, підключення води і установка елементів безпеки, 
залучення підсобних робітників і т.п., можуть бути замовлені через 
Koelnmesse-Service-Portal (KSP) шляхом подачі спеціально оформленої 
заявки і за додаткову оплату. Замовлення, розміщені третіми особами 
(зокрема, компаніями-забудовниками) у зв'язку з будівництвом і 
дизайном стендів вважаються замовленням експонента і виконуються 
за рахунок експонента.
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4. For the duration of the event the stands must be staffed by 
personnel and display the products specified in the application and 
confirmation of acceptance. Vacating the stand prior to the end of the 
event represents a serious breach of these Conditions of Participation 
and shall entitle the organizer to assert damage claims and exclude 
your company from future participation in Koelnmesse Group events.

4. Протягом усіх днів роботи виставки на стенді повинні бути присутніми 
представники експонента і на ньому повинні бути експонати, зазначені в 
заявці та підтвердженні стенду. Звільнення стенду до закінчення 
виставки є серйозним порушенням даних Умов участі і дає право 
організатору заявляти відшкодування збитків та відсторонити надалі 
вашу компанію від участі у виставках Koelnmesse Group.

5. Products and services may only be presented in the stand area 
listed in the acceptance/stand confirmation. You may not distribute 
products, flyers and other advertising materials in other areas of the 
exhibition centre without first receiving the organizer’s written 
permission.

5. Продукти і послуги можуть бути представлені тільки у межах 
виставкової площі, вказаної в підтвердженні прийняття / підтвердженні 
стенду. Ви не можете розповсюджувати продукцію, флаєри і інші 
рекламні матеріали в інших місцях виставкового центру без попередньо 
отриманого письмового дозволу організатора.

6. The legal stipulations of the Federal Republic of Germany must be 
complied with during the presentation and sale of products and 
services. Products that are not intended or approved for sale 
worldwide must bear a corresponding note or country-specific label.

6. Законодавство Федеративної Республіки Німеччини повинно бути 
дотримано під час презентації і продажу продуктів і послуг.
Продукти, які не призначені або схвалені для продажу по всьому світу, 
повинні нести відповідну помітку або етикетку конкретної країни.

7. The organizer is entitled to demand that you remove products from 
your stand that do not correspond to the List of Goods, the 
presentation of which does not conform with the legal stipulations of 
the Federal Republic of Germany, or, which through their odour, 
noises, other emissions or appearance, could constitute a 
considerable disruption to the operation of the event or put the safety 
of exhibitors and visitors at risk.

7. Організатор виставки може вимагати від Вас прибрати зі стенду 
експонат, який не відповідає Списку продукції, презентація якого не 
відповідає законодавству Федеративної Республіки Німеччини, або який 
своїм запахом, шумом або іншими виділеннями чи своїм виглядом може 
створити значні перешкоди в роботі виставки або створювати небезпеку 
для інших експонентів і відвідувачів.

IV Participation fee and other costs / Terms of payment / Scope 
of the standardised event services

IV Вартість участі та інші витрати / Умови оплати / Межі 
стандартизованих послуг виставки

1. The participation fee for the standardised event services covers the 
rental of the stand area for the entire duration of the event and the 
construction and dismantling periods stipulated in the Special Section 
of the Conditions of Participation, a specific number of exhibitor and 
work passes, the use of technical and service facilities at the 
exhibition centre, general hall security, cleaning of the generally 
accessible hall areas, general hall lighting, and advice on 
organization, advertising and public relations work for your 
participation. In addition, the participation fee includes services 
provided by the organizer as part of the general visitor marketing 
activities. At the organizer’s discretion, these activities especially 
include a selection of the following services: placing of 
advertisements, provision of advertising materials for the exhibitors’ 
own communications measures, direct marketing measures (e.g. 
publication and dispatch of newsletters and other information to 
potential visitors by mail, fax, or other means of electronic 
transmission), provision of an online ticket shop, and event-related 
Internet domains. The standardised event services also include the 
provision and supply of energy covered by the flat-rate energy fee; in 
this respect, please note the corresponding regulations of the Special 
Section of the Conditions of Participation.
The event services also encompass the inclusion in the list of 
exhibitors. This is obligatory for each exhibitor, co-exhibitor, group 
participant and additionally represented company. Please note the 
corresponding regulations of the Special Section of the Conditions of 
Participation. The organizer has the right to request additional 
payment for certain listed services.

1. Плата за участь для стандартизованих послуг виставки включає в 
себе оренду площі виставкового стенду на весь період проведення 
заходу та період будівництва і демонтажу стенду, передбачених у 
Спеціальному Розділі Умов Участі, певну кількість перепусток для 
експонентів і робітників, використання технічних і сервісних центрів на 
території виставкового центру, загальну охорону залу, прибирання 
загальнодоступних площ залу, загальне освітлення залу та консультації 
з організації, реклами та зв'язків з громадськістю для Вашої участі.
Крім того, плата за участь включає в себе послуги, надані організатором 
як частина загальної маркетингової діяльності. На розсуд організатора, 
ці заходи включають набір з таких послуг: розміщення реклами, 
надання рекламних матеріалів для власних заходів зв'язку експонентів, 
прямі маркетингові заходи (наприклад, видання та розсилка 
інформаційних бюлетнів та іншої інформації для потенційних 
відвідувачів поштою, факсом, або іншими засобами електронної 
передачі), організація онлайн продажів квитків і інтернет-доменів, 
присвячених подіям. Стандартизовані послуги виставки також 
включають в себе надання і подачу енергії, яка сплачується за 
тарифними ставками; у цьому відношенні, будь ласка, зверніть увагу на 
відповідні правила Спеціального Розділу Умов Участі.
Послуги також охоплюють включення до списку учасників. Це є 
обов'язковим для кожного експонента, спів-експонента, учасника групи і 
додаткового представника компанії. Будь ласка, зверніть увагу на 
відповідні правила Спеціального Розділу Умов Участі. Організатор має 
право запросити додаткову оплату певних перерахованих там послуг.

2. The participation fee does not include the provision of stand 
partition walls or other special construction elements.

2. Плата за участь не включає в себе надання стін стенду або інших 
спеціальних будівельних елементів.

3. The amount of the participation fee and other costs will be 
calculated on the basis of the dimensions of the allocated stand 
space and according to the rates specified in the Special Section of 
the Conditions of Participation. The size of the allocated floor area is 
calculated without taking projections, pillars, installation connections 
and other fixed objects into account.

3. Сума плати за участь та інші витрати будуть розраховуватись на 
підставі розмірів виділеного стенду, і відповідно до ставок, які вказані в 
Спеціальному Розділі Умов Участі .
Розмір виділеної площі розраховується без прийняття до уваги 
виступаючих елементів, колон, монтажних з'єднань та інших 
стаціонарних об'єктів.

4. For two-storey exhibition stands, the participation fee for the upper 
storey is calculated in accordance with the regulations of the Special 
Section of the Conditions of Participation after the upper storey has 
been approved following a technical inspection.

4. Для двоповерхових виставкових стендів, плата за верхні поверхи 
розраховується відповідно до правил Спеціального Розділу Умов Участі 
після того як верхній поверх затверджений після технічного огляду.

5. After your admission, you will receive an invoice for the 
participation fee and the other costs; the invoiced amount is due 
immediately upon receipt of the invoice. This also applies to all 
amounts that must be paid within the framework of the contractual 
relationship, and, in particular, to invoices, as stipulated by Item II, 
Paragraph 7 and Paragraph 8 of these Conditions of Participation.

5. Після отримання підтвердження участі, Ви отримаєте рахунок на 
оплату участі у виставці та інших витрат; ця сума повинна бути 
оплачена негайно після отримання інвойса. Це також стосується всіх 
сум, які повинні бути сплачені в рамках договірних відносин, і, зокрема, 
на рахунки-фактури, як це передбачено Розділом II, Параграф 7 і 
Параграф 8 цих Умов Участі.

6. All prices are net fixed rates plus any accruing value-added tax as 
well as any comparable taxes which may be imposed at the venue of 
the event. Please note the regulations for VAT refunds listed in the 
Special Section of the Conditions of Participation.

6. Всі ціни є фіксовані ставки плюс податок на додану вартість, а також 
відповідні податки, які можуть бути накладені на місці проведення 
заходу. Будь ласка, зверніть увагу на правила повернення ПДВ, 
перераховані в Спеціальному Розділі Умов Участі.
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7. In the event of an increase in the organizer‘s own operating costs, 
the organizer shall have the right to increase the various prices by the 
amount that will cover the increase. The increase in its own operating 
costs may result from rising costs for manufacturing, procurement 
and labour or from increases in energy costs, fees, taxes and other 
public duties at the event location. The greatest amount that each 
individual price can rise is limited to 5% if more than 9 months have 
passed between the time the contract is concluded and the date the 
event is held, 7.5% if more than 18 months have passed and 10% if 
more than 24 months have passed.

7. У разі збільшення власних операційних витрат організатора, 
організатор має право збільшити ціни на суму, що покриє таке 
збільшення. Збільшення власних операційних витрат може відбутись в 
результаті зростання витрат на виготовлення, закупівлю й працю або від 
збільшення витрат на енергоносії, збори, податки та інші державні 
збори у місці проведення виставки. Найбільший приріст ціни може 
становити 5%, якщо пройшло більше 9 місяців між часом укладення 
контракту і датою виставки, 7,5%, якщо пройшло більше 18 місяців і 
10%, якщо пройшло більше 24 місяців.

8. The settlement of all liabilities within the prescribed period shall be 
a prerequisite for the occupation of the stand space.

8. Врегулювання всіх зобов'язань протягом встановленого терміну є 
обов'язковою передумовою для зайняття стенду.

9. Failure to execute payment on time will result in interest being 
charged of 9% above the base rate according to Art. 288 of the 
German Civil Code. If the damage incurred by the organizer is 
greater, he shall be entitled to lodge a claim for these damages. The 
compensation shall become invalid or be reduced, if you can provide 
evidence that the organizer has incurred little or no damage as a 
result of the payment default.
Should settlement of the invoice not be effected by the deadline or in 
full, the organizer is, in addition, entitled to dissolve the contract with 
you and to otherwise dispose of the stand area reserved for your 
company.

9. За прострочення платежу справляються пеня в розмірі 8% плюс 
базова процентна ставка, згідно Ст. 247 Цивільного Кодексу Німеччини. 
У разі, якщо Організатор виставки зазнав більших збитків, він має право 
вимагати відшкодування цих збитків. Компенсація шкоди
скасовується або знижується, якщо Ви можете надати докази, що з 
причини прострочення платежу Організатору збитки не завдано або ці 
збитки є незначними.
В разі невчасної або неповної несплати інвойсу, Організатор, в додаток, 
має право розірвати контракт з Вами або іншим чином використати 
виділену Вам площу стенду.

10. Resulting from the organizer‘s claim in regard to the assignment 
of the stand space, your exhibits are subject to a contractual lien in 
the organizer‘s favour.

10. Для задоволення вимог, що випливають з оренди виставкових площ, 
на користь Організатора виставки діє заставне право орендодавця на 
завезене Вами майно.

11. Any services that have been provided by the organizer will be 
invoiced in euros. You are obliged to pay the amount shown on the 
invoice in the currency shown on the invoice („billing currency“). If the 
organizer should be prepared, as a courtesy, to accept settlement of 
the invoice in a currency other then the billing currency in individual 
cases, without being under any obligation to do so, such payment 
must be based with regard to the conversion on the official buying 
rate of the billing currency on the date the payment is received. Any 
exchange rate losses in relation to the billing currency after the 
invoice becomes due for payment are, therefore, at your expense.

11. Рахунки за надані Організатором послуги виставляються в Євро. 
Експонент зобов'язаний сплатити зазначену в рахунку суму в зазначеній 
валюті («Розрахункова валюта»). Якщо Організатор виставки в 
індивідуальних випадках за попередньою домовленістю, однак, без 
зобов'язань, висловлює згоду на оплату рахунку в якій-небудь іншій 
валюті, ніж розрахункова валюта рахунку, то при здійсненні платежу за 
основу береться офіційний курс купівлі валюти, який діє в день 
здійснення платежу. Таким чином, можливі втрати від коливання курсу 
щодо розрахункової валюти в період до проведення платежу 
покладаються на Вас.

12. Any complaints relating to the invoice are to be submitted in 
writing, immediately, at the latest 2 weeks after receipt; complaints 
made at a later date cannot be considered.

12. Будь-які скарги відносно виставленого рахунку повинні бути надані в 
письмовій формі, негайно, але не пізніше 2 тижнів після отримання; 
скарги, подані пізніше, не можуть бути розглянуті.

13. Any projecting parts, pillars, installation connections and 
permanent internal fittings in the assigned stand space do not entitle 
you to any reduction in the participation fee or other costs.

13. Будь-які виступаючі частини, колони, монтажні з'єднання та інші 
стаціонарні елементи, що знаходяться на орендованій площі не дають 
підстави вимагати зниження вартості участі у виставці або інших витрат.

14. The organizer shall also be entitled to the payment of the full 
amounts, if you fail to fulfil any of your obligations arising from the 
contractual relationship. This does not affect claims to damages. In 
the event of the contract not being fulfilled at all by the organizer, or 
being fulfilled only in part, you have claims to a proportional 
reimbursement of any payments you have already made. Claims 
above and beyond this are ruled out in accordance with the 
regulations in Items VII and VIII of these Conditions of Participation. 
The regulations in Item XI of these Conditions of Participation shall 
remain unaffected.

14. Організатор виставки має право отримати повну суму оплати також і 
в тому випадку, якщо Ви не виконали якихось своїх зобов'язань, що 
випливають з договірних відносин. Це не впливає на право вимоги 
відшкодування збитку. Якщо з вини Організатора Договір не виконаний 
повністю або виконаний не в повній мірі, то Ви маєте право вимагати на 
відповідне відшкодування сплачених сум. Пред'явлення додаткових 
вимог, ніж зазначених тут, виключено згідно з Розділами VII і VIII цих 
Умов Участі. Правила в Розділі XI цих Умов Участі залишаються в силі.

15. In the event of counter claims being made against those claims 
arising from the contract, you can only set off or assert your right of 
retention in as far as your claims have been found to be uncontested 
or legally valid.

15. У разі висунення зустрічних вимог проти вимог, що випливають з 
договірних відносин, Ви можете висувати і доводити своє право на 
утримання в тих межах вимог, які незаперечні або мають законну силу.

16. In the event that an invoice is sent to a third party at the request 
of the exhibitor, this does not constitute any waiver of the right to 
claim the account receivable from the exhibitor. The latter remains 
obliged to pay until such time as the account receivable has been 
settled in full.

16. У випадках, коли рахунки виставляються третій особі на прохання 
Експонента, це не є приводом для відмови від права вимоги сплати за 
рахунками з самого Експонента. Зобов'язання по оплаті лежить на 
Експоненті до повної оплати всіх рахунків.

V Co-exhibitors, additionally represented companies,
group participations

V  Спів-експоненти, додатково представлені компанії,
групові учасники

1. In principle, stand spaces shall be hired out only as a whole unit 
and only to one contracting party. As an exhibitor, you are not 
permitted to relocate, exchange, share, or in any other way make the 
stand space allocated to you completely or partially accessible to third 
parties, without the prior consent of the organizer.

1. Виставкові площі принципово здаються тільки як одне ціле і тільки 
одному договірному партнеру. Як Експонент, Ви не маєте права 
переміщати, обмінювати, ділити орендований стенд або яким-небудь 
іншим чином, повністю або частково, надавати допуск до нього третім 
особам без попередньої згоди Організатора.

2. A stand area may only be used by several companies at once if the 
stipulations of the Special Section of the Conditions of Participation 
allow the participation of co-exhibitors and/or additionally represented 
companies.

2. Виставкова площа може бути використана кількома компаніями 
одночасно, якщо положенням Спеціального Розділу Умов Участі 
дозволено участь спів-експонентів та / або додатково представлених 
компаній.
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3. Use of the stand area by another company with its own products 
and own staff (co-exhibitor) requires a special application for 
permission and approval by the organizer. This also applies to 
companies who have their own products at the stand but none of their 
own staff (additionally represented companies). Companies which are 
members of a group as well as subsidiaries are considered to be co-
exhibitors.
The organizer reserves the right to demand a special participation fee 
and other costs for approving co-exhibitors for participation. Such 
charges and costs will be invoiced to you as the exhibitor. The 
organizer has the right to limit the number of approved co-exhibitors 
per exhibitor. If co-exhibitors and additionally represented companies 
are to be accepted, the preconditions laid out in Item II of these 
Conditions of Participation apply; these companies are subject to the 
General and Special Sections of the Conditions of Participation and 
the Technical Guidelines.
Should you accommodate a co-exhibitor or a company which is 
additionally represented, without the express permission of the 
organizer, this shall be grounds for dissolving the contract with you 
without notice and to have the stand space vacated at your risk and 
expense. No claims of any kind can be made against the organizer in 
this case, especially no claims for damages.
Even after confirmation of acceptance has been received, the 
contract exists exclusively between the organizer and the exhibitor, 
who is liable for the negligence on the part of his co-
exhibitors/additionally represented companies as well as for his own 
negligence.

3. Використання стенду іншою компанією з власною продукцією і 
власним персоналом (спів-експонентом) вимагає подачі спеціальної 
заяви для дозволу і схвалення організатора. Це також відноситься до 
компаній, які мають свої власні продукти на стенді але не мають 
співробітників (додатково представлені компанії). Компанії, які є 
членами групи, а також дочірні, вважаються спів-експонентами.
Організатор залишає за собою право вимагати спеціальний внесок за 
участь та інші витрати при затвердженні спів-експонента для участі . На 
такі збори та витрати Вам буде виставлений рахунок як Експоненту. 
Організатор має право обмежити кількість затверджених спів-
експонентів для експонента. Якщо спів-експоненти і додатково 
представлені компанії будуть прийняті, до них застосовуються вимоги, 
викладені в Розділі II цих Умов Участі; ці компанії підлягають 
Загальному та Спеціальному Розділам Умов Участі і Технічним 
Настановам.
Якщо ви розмістили спів-експонента або додатково представлену 
компанію без спеціального дозволу організатора, це буде підставою для 
розірвання договору з Вами без попереднього повідомлення і вимоги 
звільнити стенд на Ваш ризик і за Ваш рахунок. Жодні претензії будь-
якого роду не можуть бути висунуті до організатора в цьому випадку, 
особливо ніяких претензій не може бути на відшкодування збитку.
Навіть після отримання підтвердження про прийняття, контракт існує 
виключно між Організатором і Експонентом, котрий несе 
відповідальність за недбалість з боку його спів-експонентів / додатково 
представлених компаній, а також за його власну недбалість.

4. If several companies wish to participate at the event together on 
one stand – a group participation – then the existing General and 
Special Sections of the Conditions of Participation and the Technical 
Guidelines are binding for each individual company. The registration 
is accomplished by the group organizer, who is responsible for the 
group participants’ adherence to the Conditions of Participation. 
Subsequent to acceptance and stand area confirmation, a contractual 
relationship exists exclusively between the group organizer and the 
event organizer. Exceptions exist in the case of group participants’ 
individual orders for services in their own name and at their own 
expense; such individual orders are permitted only on site during the 
period from the first stand construction day to the last official day of 
the event.

4 Якщо кілька компаній хотіли б брати участь у виставці разом на 
одному стенді – групова участь - то існуючі Загальні та Спеціальні 
Розділи Умов Участі і Технічні Настанови є обов'язковими для кожної 
окремої компанії. Реєстрація здійснюється груповим організатором, 
який несе відповідальність за дотримання учасниками групи Умов 
Участі. Після прийняття і підтвердження виставкової площі, договірні 
відносини існують виключно між організатором групи і організатором 
заходу. Винятки існують у випадку індивідуальних замовлень на послуги 
учасниками групи до або під час події.

5. If a stand area is jointly assigned to two or more companies, they 
are jointly and severally liable to the organizer.

5.Якщо площа стенду спільно призначена двом або більше компаніям, 
то вони несуть солідарну відповідальність перед Організатором.

VI Domiciliary rights VI  Правила внутрішнього розпорядку

1. The organizer exercises domiciliary rights throughout the exhibition 
grounds.

1. Організатор виставки користується правом встановлювати правила 
внутрішнього розпорядку на території виставкового комплексу.

2. He is entitled to have exhibits removed from a stand if their display 
contravenes statute law, offends good morals or is not in keeping with 
the event programme. Promotion of political and ideological ends is 
prohibited. In the event of serious offences against the Conditions of 
Participation, the Technical Guidelines or legal regulations, the 
organizer is entitled to close your stand or have it vacated.

2. Він має право вилучити експонати зі стенду, якщо їх демонстрація 
суперечить чинному праву, загальноприйнятим моральним нормам або 
виставковій програмі. Реклама з політичною чи ідеологічної метою 
заборонена. При грубому порушенні Умов Участі у виставці, Технічних 
Настанов або правових норм, Організатор залишає за собою право 
закрити Ваш стенд або зобов'язати звільнити його.

3. The house regulations for the Cologne exhibition centre apply in 
their currently valid version.

3. Внутрішні правила Кельнського виставкового центру застосовуються 
в чинній редакції.

VII Warranty VII  Гарантійні зобов'язання

The warranty period for deliveries of new articles is 1 year. For used 
articles, all liability based on warranty is excluded. No warranty claims 
are available if the damage is due to normal wear and tear, force 
majeure, faulty or negligent handling, excessive loads or failure to 
comply with statutory provisions or operating instructions.

Гарантійний термін на доставку нового майна становить 1 рік. На 
предмети, що були вживані, гарантія не поширюється. Претензії по 
гарантії виключаються, якщо пошкодження майна викликано звичайним 
зносом, форс-мажорними обставинами, неправильним або недбалим 
поводженням, надмірним навантаженням, недотриманням настанов або 
інструкцій з експлуатації.

VIII Liability / Insurance VIII Відповідальність / Страхування

1. The organizer‘s liability, independent of fault, for damages because 
of initial defects in the assigned object of the contract is excluded.

1. Відповідальність організатора, незалежно від вини, за шкоду, через 
початкові дефекти призначеного об'єкта договору виключається.
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2. In the event of claims for damages (i) for loss of life, bodily injury or 
impaired health as well as (II) for violations of Germany’s Product 
Liability Act caused intentionally or by gross negligence the organizer 
shall be liable in accordance with the statutory obligations.
Furthermore, the organizer shall be liable for every culpable 
infringement of an essential contractual obligation. Essential 
contractual obligations shall pertain only to those contractual 
obligations, which must be complied with during the execution of the 
contract. This applies to all claims, which could arise in connection 
with this contract.
The organizer is not otherwise liable for simple negligence. Other 
contractual and/or legal damage claims of any type, including damage 
claims for consequential damages, shall be excluded, unless the 
damage was caused by the intentional or grossly negligent action of 
the organizer.
If the organizer is liable for damages, this liability is limited to 
damages that the organizer should have foreseen at the time of the 
contract’s conclusion as the possible consequence of a breach of 
contract or that should have been foreseen had the usual care been 
exercised. Moreover, indirect and consequential damages are only 
eligible for compensation if such damage can typically be expected to 
occur.
The foregoing limitations of liability shall apply, to the full extent, to the 
executive organs, employees, legal representatives, persons 
employed in performing an obligation and vicarious agents, whose 
services are used by the organizer for the performance of the 
contract. (This also applies to personal liability in each case.)
If the organizer is compelled to temporarily vacate or permanently 
close the exhibition area or parts thereof, to postpone the event, 
shorten or extend it due to force majeure, or for other reasons beyond 
its control, then the exhibitor is not entitled to any rights, in particular, 
to claims for damages against the organizer.
The responsibility of the event organizer is limited to fault in all cases 
without prejudice to any limitations of liability under these Conditions 
of Participation.
Within the scope of liability, the statutory burden of evidence 
regulations shall continue to apply; they will not be affected by this 
clause.

2. У випадку вимоги про відшкодування шкоди (і) за втрату життя, на 
тілесне ушкодження або порушення здоров'я, а також (II) за порушення 
Закону про відповідальність за дефектні продукти та послуги, 
спричинені навмисно або грубою недбалістю, організатор несе 
відповідальність відповідно до статутних зобов'язань. 
Основні договірні зобов'язання стосуються лише тих контрактних 
зобов'язань, які повинні виконуватися під час виконання договору. 
Це стосується всіх претензій, які можуть виникнути у зв'язку з цим 
договором.
Організатор не несе відповідальності за просту недбалість. Інші 
претензії щодо будь-яких позовних та / або юридичних ушкоджень, 
включаючи вимоги про збитки, пов'язані з побічними ушкодженнями, 
виключаються, за винятком випадків, коли шкода заподіяна в результаті 
навмисних або грубо недбалих дій організатора.
Якщо організатор несе відповідальність за збитки, ця відповідальність 
обмежується збитками, які організатор мав передбачити під час 
укладання контракту, як можливі наслідки порушення договору, або це 
можна було передбачити за звичайного догляду. Більше того, непрямі 
та побічні збитки можуть претендувати на компенсацію, якщо такий 
збиток, як правило, може мати місце.
Вищезгадані обмеження відповідальності застосовуються в повному 
обсязі до виконавчих органів, службовців, законних представників, осіб, 
зайнятих у виконанні зобов'язання та підрядних агентів, послуги яких 
використовуються організатором для виконання договору.
(Це також стосується особистої відповідальності у кожному випадку).
Якщо організатор змушений тимчасово звільнити або на постійній 
основі закрити виставкову територію або її частини, відкласти події, 
скоротити або подовжити її через форс-мажорні обставини або з інших 
причин, які не підлягають контролю, то експонент не має жодних прав, 
зокрема, вимоги про відшкодування збитків від організатора.
Відповідальність організатора події обмежується помилкою у всіх 
випадках без упередження до будь-яких обмежень відповідальності 
відповідно до цих Умов участі.
У межах відповідальності застосовується нормативне законодавство 
про встановлення тягара доказів; воно не буде зачеплено цим пунктом.

3. The organizer does not assume any obligation to exercise proper 
care of exhibits, stand fittings and objects which are the property of 
the stand personnel.
The organizer transfers the general surveillance of the trade fair halls 
and the outdoor areas, the supervision of the exterior grounds, and 
the security checks at the entrances to security agencies and their 
uniformed guards and nonuniformed personnel.
Every visitor and exhibitor in the exhibition hall must have a valid 
admission ticket or exhibitor pass and show it to the aforementioned 
security staff upon request. This general surveillance does not include 
the guarding and securing of individual stands or stand components.

3. Організатор не несе обов'язку піклуватися про виставкові експонати, 
оснащення стенду і про предмети, що є власністю персоналу, який 
працює на стенді.
Організатор передає загальний нагляд за виставковими залами та 
відкритими майданчиками, нагляд за зовнішніми ознаками та перевірку 
безпеки на входах  службам безпеки та їх охоронцям, які одягнені у 
спеціальну форму та персоналу без спеціальної форми.
Кожен відвідувач та експонент у виставковій залі повинен мати дійсний 
вхідний квиток або квиток експонента та показати його вищевказаному 
співробітнику служби безпеки за запитом. Цей загальний нагляд не 
включає охорону та гарантування безпеки індивідуальних стендів чи 
компонентів стендів.  

4. In the event of contracts that provide for the procurement of certain 
items, then, unless otherwise expressly agreed in individual cases, 
the organizer does not assume the risk of procurement.

4. У випадку контрактів, які передбачають закупівлю певних предметів, у 
випадку, якщо індивідуальні випадки не погоджуються іншим чином, 
організатор не бере на себе ризик закупівлі.

5. The organizer does not conclude insurance policies for specific 
stands. The organizer has concluded a framework agreement for 
exhibition insurance against the usual insurable dangers such as 
fires, burglary, theft, damage, water damage, etc., including the risks 
associated with the delivery and removal of the exhibits.
The exhibitor can cover his participation risks at its own expense in 
accordance with this framework agreement (order form accessible 
through the online service tool). All cases of theft and damage must 
be immediately reported to the police, the organizer and the 
insurance company at Messewache Ost (Security Office East at 
Entrance East) and thereafter registered in writing.
Exhibitors are strongly recommended to insure exhibits and take out 
sufficient exhibition insurance for the duration of the trade fair and the 
construction and dismantling periods. Stand security personnel may 
only be provided by the security agencies that have been 
commissioned for this purpose by the organizer.

5. Організатор не укладає страхові поліси для конкретних стендів. 
Організатор уклав рамкову угоду щодо виставкового страхування від 
звичайних страхових ризиків, таких як пожежі, крадіжка, пошкодження, 
пошкодження водою тощо, включаючи ризики, пов'язані з доставкою та 
вивезенням експонатів.
Експонент може покрити ризики своєї участі за власний рахунок 
відповідно до цієї рамкової угоди (форма замовлення доступна через 
інструмент онлайн-послуги). Всі випадки викрадення та пошкодження 
повинні бути негайно повідомлені поліції, організатору та страховій 
компанії Messewache Ost (Security Office East на Entrance East), а потім 
зареєстровані в письмовій формі.
Експонентам настійно рекомендується застрахувати експонати та 
забезпечити достатню виставкову страховку на період проведення 
виставки та періоди будівництва та демонтажу. Персонал охорони 
стенду може надаватися лише агенціями безпеки, які до цього 
призначились організатором.
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6. As an exhibitor, you will be liable to the organizer and to third 
parties for any damage inflicted on the organizer or on third parties, 
provided that such damage is attributable to your culpable action or 
the culpable action of your personnel, your employees or any third 
party which you have appointed or any other third parties, whose 
services you are using for the purpose of fulfilling your obligations. In 
this regard, you must exempt the event organizer from all claims by 
third parties. It is necessary to observe strict compliance with the 
Technical Guidelines which will be handed over to you by the 
organizer, as well as with the information from the organizer‘s circular 
letters pertaining to questions on the preparation and implementation 
of the event.

6. Як Експонент, Ви несете відповідальність перед Організатором 
виставки та перед третіми сторонами за будь який заподіяний йому або 
третім сторонам збиток, винуватцем якого є Ви або Ваш персонал, Ваші 
співробітники або уповноважені Вами треті особи або інші треті особи, 
що виконують за Вашим дорученням Ваші зобов'язання.
 Зважаючи на це, Ви повинні звільнити організатора виставки від усіх 
претензій третіх сторін. Необхідно суворо дотримуватися Технічних 
Настанов, які будуть передані Вам Організатором, так само, як 
дотримуватися  інформації, яку Ви отримаєте від Організатора виставки 
з циркулярних листів,  яка стосується питань  підготовки та проведення 
заходу.

7. The exhibitor shall irrevocably indemnify the organizer from all 
claims by third parties insofar as these are based on the exhibitor’s 
presentation, the design of the exhibitor’s stand, the products 
presented at the exhibitor’s stand, or the intellectual content of these 
products violating the rights of third parties (in particular, but without 
being limited to, copyrights, the rights to names and images, 
trademark rights, competition rights and publicity rights) or other 
statutory provisions. This indemnity obligation encompasses all of the 
associated costs and expenses (in particular, but without being limited 
to, warning and legal costs as well as court fees).

7. Експонент безвідклично відшкодовує організатору всі претензії третіх 
сторін, якщо вони базуються на презентації експонента, дизайні стенду 
експонента, продуктах, представлених на стенді експонента, або 
інтелектуальний зміст цих продуктів, порушує права третіх осіб 
(зокрема, але не обмежуючись ними, авторські права, права на імена та 
зображення, права на торговельні марки, права на конкуренцію та 
права на рекламу) або інші нормативні акти. Це зобов'язання щодо 
відшкодування покриває всі пов'язані з цим відшкодування та витрати 
(зокрема, але не обмежуючись ними, попереджувальні та юридичні 
витрати, а також судові витрати).

IX Assertion of claims / period of limitation IX Висунення претензій / термін позовної давності

1. The exhibitor’s claims against the organizer — of whatever type — 
must be submitted to the organizer in writing immediately or, at the 
very least, during the course of the event. The date on which the 
organizer receives the claim will be the sole criterion for determining if 
it has been received by the deadline. Claims which are received at a 
later date cannot be considered.

1. Вимоги експонента проти організатора - будь-якого типу - повинні 
бути негайно подані в письмовій формі організатору або, принаймні, в 
ході заходу. Дата, коли організатор отримує претензію, стане єдиним 
критерієм для визначення того, чи була вона отриманий до кінцевого 
терміну. Претензії, отримані пізніше, не можуть розглядатися.

2. Their claims against the organizer arising from the contractual 
relationship as well as all other claims relating thereto, shall become 
statute-barred after 6 months. The limitation period shall commence 
at the end of the month, in which the closing date of the event falls. 
This does not apply to damage claims resulting from (i) loss of life, 
bodily injury or impaired health, (ii) Germany’s Product Liability Act, 
(iii) essential contractual obligations and (iv) damages caused by the 
organizer’s intentional or grossly negligent actions. The statutory 
periods of limitation apply in such cases.
This does not apply to damage claims resulting from (i) loss of life, 
bodily injury or impaired health, (ii) Germany’s Product Liability Act, 
(iii) essential contractual obligations and (iv) damages caused by the 
organizer’s intentional or grossly negligent actions. The statutory 
periods of limitation apply in such cases.

2. Їхні претензії до організатора, що випливають з договірних відносин, 
а також усі інші претензії, що відносяться до них, стають забороненими 
через 6 місяців. Термін позовної давності починається в кінці місяця, у 
якому закінчується дата події. Це не стосується вимог про шкоду, 
спричинену (i) втратою життя, тілесними ушкодженнями або 
порушеннями здоров'я, (ii) Законом про відповідальність за продукцію в 
Німеччині, (iii) суттєвими договірними зобов'язаннями та (iv) збитками, 
які спричинені умисними чи грубо недбалим діями організатора. У таких 
випадках застосовуються встановлені строки обмеження.
Це не стосується вимог про шкоду, спричинених (i) втратою життя, 
тілесними ушкодженнями або порушеннями здоров'я, (ii) Законом про 
відповідальність за продукцію в Німеччині, (iii) суттєвими договірними 
зобов'язаннями та (iv) збитками, спричинені умисними чи грубо 
недбалим діями організатора . У таких випадках застосовуються 
встановлені строки обмеження.

X Place of fulfilment/place of jurisdiction/applicable law X Місце виконання / підсудність / чинне законодавство

1. The place of fulfilment shall be the principal place of business of 
the organizer. The place of jurisdiction, also in a process involving 
documents, bills of exchange and cheques is, in so far as you are a 
businessman, legal entity of public law or a separate asset under 
public law, Cologne. The organizer shall also be entitled, at his option, 
to lodge his claims at the court of the place where you have your 
place of business or your branch.

1. Місцем виконання зобов'язань є місцезнаходження організатора. 
Місцем арбітражу, в тому числі в діях, пов'язаних з документами, 
векселями та чеками, є, для Вас, як підприємця, юридичної особи 
публічного права або окремого активу, Кельн. Організатор виставки має 
право на свій розсуд пред'явити свої вимоги на розгляд суду за 
місцезнаходженням Вашого підприємства або його філії.

2. All legal relationships between you and the organizer are subject to 
Federal German Law as well as to the German text.

2. Правові відносини між Вами і Організатором виставки визначаються 
федеративним німецьким правом і німецьким текстом.

XI Reservations / force majeure, cancellation of the event XI. Додаткові положення / форс-мажор, відміна події

1. As an exhibitor, you will be solely responsible for compliance with 
all the laws, guidelines, and other regulations which are in force in the 
host country, even if the content of the organizer‘s Conditions of 
Participation deviate from such regulations. You must obtain 
information promptly and comprehensively of the relevant regulations 
prevailing at the venue of the event, and obtain the required 
knowledge.
The organizer will not be liable for damages and other losses which 
could be incurred on your part as an exhibitor.

1. Як Експонент, Ви несете повну відповідальність за виконання всіх 
законів, директив та інших правил, що діють в країні проведення 
виставки, навіть якщо Умови участі у виставці за змістом відхиляються 
від цих правил. Ви зобов'язані своєчасно витребувати детальну 
інформацію про відповідні постанови на місці проведення виставки та 
отримати необхідні відомості.

 Організатор виставки не несе відповідальності за обумовлені 
незнанням збитки та втрати заподіяні Вам, як Експоненту.
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2. The organizer shall have the right to reschedule, shorten, extend or 
cancel the event, as well as to terminate the event temporarily or 
definitely, in part or in whole, if such an action is required due to 
reasons for which he is not responsible or unforeseen events such as 
force majeure,, e.g. natural disasters, wars, strikes, terrorist attacks or 
the breakdown or obstruction of traffic, supply and/ or communication 
links. The organizer shall immediately notify the exhibitor of such 
circumstances, provided he is not also prevented from doing so by 
force majeure. In such cases, the exhibitor has no claim to have the 
resulting damages recompensed.

2. Організатор виставки має право відкласти, скоротити, подовжити 
виставку або скасувати її, а також закрити виставку повністю або 
частково, тимчасово або остаточно, якщо такі дії необхідні  з причин, за 
які він не відповідальний чи з через непередбачувані події, такі як форс 
мажорні обставини, стихійні лиха, війни, страйки, терористичні атаки, 
припинення або ускладнення в роботі транспорту, постачання та/або 
засобів зв'язку. Організатор повинен відразу повідомити експонента про 
такі обставини, за умови, що він також не має перешкод, аби зробити це 
зважаючи на форс-мажорні обставини. В таких випадках експонент не 
має права пред'являти рекламації по відшкодуванню збитків 

3. In case the event is cancelled as a result of one of the cases 
mentioned in Clause 21, you, as an exhibitor, are obligated to cover 
an appropriate share of the costs incurred to prepare the event if the 
organizer requests you to do so. This share shall amount to no more 
than 50% of the agreed-upon user fee. The specific amount that each 
exhibitor has to bear is determined on the basis of the sum of all the 
costs that the organizer has already incurred, divided by the number 
of exhibitors and taking into account the size of the exhibition space 
that each exhibitor has booked.

3. У випадку, якщо подія скасовується в результаті одного з випадків, 
зазначених у пункті 21, ви, як експонент, зобов'язані покривати 
відповідну частку витрат, пов'язаних з підготовкою події, якщо 
організатор просить вас це зробити. Ця частка становить не більше 
50% від узгодженої вартості. Конкретна сума, яку повинен стягувати 
кожен експонент, визначається на основі суми всіх витрат, які 
організатор вже поніс, поділена на кількість експонентів та з 
урахуванням розміру виставкового простору, який бронював кожен 
експонент.

4. If cases of force majeure prevent the organizer or its service 
partners from fulfilling some or all of their obligations, the organizer is 
released from its obligations until the force majeure ceases. The 
organizer shall immediately notify the exhibitor of such actions, 
provided the organizer is not prevented from doing so by force 
majeure as well. Strikes, lockouts, regulatory intervention and the 
impossibility of providing auxiliary materials such as electricity are 
considered to be the equivalent of force majeure, unless they are of 
short duration or caused by the organizer.

4. Якщо випадки форс-мажорних обставин не дозволяють організатору 
або його партнерам послуг виконувати деякі або всі свої зобов'язання, 
організатор звільняється від своїх зобов'язань до закінчення форс-
мажорних обставин. Організатор негайно повідомляє експонента про 
такі дії, за умови, що організатору не заважає це зробити через форс-
мажорні обставини. Страйки, локаути, регуляторне втручання та 
неможливість забезпечити допоміжні матеріали, такі як електрика, 
вважаються еквівалентом форс-мажорних обставин, якщо вони не є 
короткочасними або викликані організатором.

5. You shall have the right to rescind the contract, if you lose your 
interest in participating in the event because of one of the cases 
mentioned in Clause 2, and if you waive the reservation for the stand 
space allotted to you. Upon obtaining knowledge of the change, the 
rescission of the contract must be declared in a written statement and 
without undue delay. In case of the cancellation of an event, the 
organizer shall not be liable for damages and/or other losses which 
may be incurred on your part.

5. Ви маєте право скасувати договір, якщо ви втратите свою 
зацікавленість щодо участі у заході через один з випадків, зазначених у 
пункті 2, і якщо ви відмовляєтесь від бронювання на виставкову площу, 
яка вам виділена. Після одержання повідомлення щодо змін, 
скасування договору має бути задекларовано у письмовій заяві та без 
зайвої затримки. У разі скасування події, організатор не несе 
відповідальність за збитки та / або інші втрати, які можуть бути понесені 
з вашого боку.  

XIІ Final Provisions XIІ Прикінцеві положення

1. By signing the application form you recognize the organizer‘s 
Conditions of Participation (the General and Special Sections, the 
Technical Guidelines and all other regulations relating to the 
contractual relationship) as binding. The contractual relationship is 
subject solely to these stipulations. Divergent or supplementary terms 
from the exhibitor do not become part of the contract even if the 
organizer does not specifically object to them. This applies especially 
to diverging conditions of payment.

1. Підписуючи Заяву на участь у виставці Ви визнаєте Умови Участі у 
виставці від організатора (Загальний та Спеціальний розділи, Технічні 
Настанови і всі інші положення, що стосуються договірних відносин) як 
обов'язкові. Договірні відносини регулюються виключно цими 
положеннями. Розбіжності або додаткові умови від експонента не 
стають частиною договору навіть, якщо організатор безпосередньо не 
заперечує проти них. Це особливо стосується розбіжностей умови 
оплати.

2. Should these provisions be partially legally invalid or contain gaps, 
this shall not effect the validity of the remaining provisions or the 
contract. In this event, the parties shall undertake to replace the 
invalid provision with such a provision or to fill the gap with such a 
provision, which comes closest to enabling the commercial purpose 
pursued by the parties to be fulfilled.

2. У разі, якщо окремі з вищевказаних положень стають недійсними, 
або, якщо вони містять будь-які розбіжності, всі інші умови Договору 
залишаються дійсними. При цьому сторони зобов'язуються замінити 
недійсні умови або заповнити утворені прогалини таким чином, щоб 
обидві договірні сторони могли досягти переслідуваних економічних 
цілей з максимальною ефективністю.

3. All alterations to the contract must be made in writing. The same 
shall also apply to any amendment or cancellation of the written-form 
clause itself.

3. Всі зміни договірних положень повинні бути подані в письмовій 
формі. Ця умова діє також для будь-якої поправки чи відміни поданої в 
письмовій формі.

Exhibitors / Экспонент : _________________________________

Address / Адреса : ___________________________________________________________

Authorized person / уповноважена особа: ____________________________________________
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