Przestrzeń wystawiennicza w strefie Startup Expo
Organizator udostępni Startupowi przestrzeń o wielkości 2m2 (1x2m) w dniach 22-23 maja
2018 roku w czasie trwania konferencji InfoShare. Przestrzeń ta otwarta będzie, z dwóch stron,
natomiast pozostałe dwie strony to ścianki. W ramach stoiska Organizator udostępni
Startupowi 1 wysoki stolik, czerwoną wykładzinę o wymiarach stoiska, oraz 1 gniazdko
elektryczne (220V / 1 kW).

Zasady użytkowania stoiska wystawienniczego na Konferencji
infoShare 2018 w strefie Startup Expo

1. Startup zobowiązany jest przesłać szczegółowy opis sposobu wykorzystania
przestrzeni stoiska do Organizatora do dnia 15 kwietnia 2018 roku na adres
startup@infoshare.pl. Istotne jest uwzględnienie w opisie elementów dodatkowych lub
niestandardowych, w tym w szczególności elementów stoiska wymagających
wcześniejszego ustawienia, dodatkowego i niestandardowego zasilania.
2. Startup zobowiązuje się do instalacji stoiska w miejscu uzgodnionym wcześniej
i wskazanym przez Organizatora.
3. Organizator poinformuje Startup o terminach i godzinach instalacji oraz deinstalacji
stoisk miesiąc przed wydarzeniem.
4. Materiały i instalacje do stoisk muszą być dostarczane na miejsce przez wskazane
przez Organizatora wejścia towarowe (Organizator dostarczy stosowną mapę).
5. Startup zobowiązuje się do ustawienia elementów stoiska wyłącznie w obrębie
przyznanej powierzchni (ograniczonej wykładziną). Żadne elementy stoiska nie mogą
być umieszczone lub wystawać poza jego obręb. Jest to bardzo istotne dla
bezpieczeństwa uczestników konferencji infoShare.
6. Startup zobowiązuje się do nieuruchamiania w miejscu organizacji konferencji
własnych sieci WiFi oraz nie instalowania i uruchamiania jakichkolwiek urządzeń
mogących zakłócać działanie ogólno-dostępnej sieci WiFi dostarczanej przez
Organizatora.
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uszkodzeń przestrzeni, w której organizowana jest konferencja, w szczególności
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specjalistycznego wyposażenia). Wszystkie elementy stoiska, w tym również naklejki
muszą zostać usunięte w czasie jego demontażu przez Startup, lub zostaną usunięte
na koszt Startupu przez Organizatora.
8. Organizator nie odpowiada za elementy i wyposażenie stoisk w trakcie trwania eventu
oraz w godzinach wieczornych i nocnych.

Exhibition area in the Startup Expo zone
The Organizers will loan an area of 2 m2 (1x2m) to a Startup during the infoShare Conference
which will take place from 22 to 23 of May 2018. The area will be open on two sided, the other
two sides are enclosed with dividers. The booth will also include 1 high table, red carpet of the
same dimensions as the booth and 1 electrical outlet.

infoShare 2018 Conference
1. The Startup is obliged to send a detailed description of the planned booth usage to the
Organizers by April 15th 2018 at: startup@infoshare.pl It is crucial to include all the
additional and nonstandard elements, in particular the ones that require earlier
implementation or additional and nonstandard power supply.
2. The Startup is obliged to install the booth in the area previously agreed on and indicated
by the Organizers.
3. The Organizers will inform the Startup about the dates and hours for the installation
and de-installation of the booth one month prior to the event.
4. All the material and facilities for the booths must be delivered to freight entrances
indicated by the Organizers (a relevant map will be provided by the Organizers).

5. The Startup undertakes to implement the booth elements strictly within the conferred
space (confined by the carpet). No elements of the booth can be installed or can stand
out of its confines. It is crucial for the safety of infoShare attendees.
6. The Startup undertakes not to run his own WiFi network and not to install or run any
devices which might disturb the operation of the public WiFi network provided by the
Organizers.
7. The booth accessories and the Startup’s activity cannot cause damages to the area of
the Conference, in particular the floors, walls, doors, windows, constructional parts (a
common damage is sticking elements which cannot be removed without a specialist
equipement). All accessories including stickers have to be removed during disassembly
by the Startup or they shall be removed by the Organizers on the expense of the
Startup.
8. The Organizers is not responsible for any accessories or elements of the booth during
the event and during evening and night hours.

