ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ НА ВИСТАВКОВИХ ЗАХОДАХ
HairBeautyExpo – вхід 1A
MakeUpExpo - вхід 1C
InterCHARM: парфумерія та косметика для рітейлу- вхід 2A
Clean Expo - вхід 2B
InterCHARMpack - вхід 2С
ProBeauty Expo Косметология - вхід 3А
Permanent- вхід 3C
NailBeauty Expo - вхід 4A
PodoBeauty Expo - вхід 4В

Регламент роботи виставок: 10.00 - 18.00.
часові слоти\сесії для відвідування
10:00-11:30
12:00-13:30
14:00-15:30
16:00-18:00
Вхід до виставкової зали припиняється о 17.30 ( в останній день роботи виставки о 16:30)
При відвідуванні виставкових заходів, будь ласка, дотримуйтесь наступних Правил.
Загальні правила:
•
Організатор Заходу залишає за собою право відмовити відвідувачу в допуску на
відвідування Заходу при порушенні ним Правил поведінки.
•
Організатор Заходу не несе відповідальності за підробні білети та білети, що були
придбані у невстановлених місцях. Загублені та втрачені білети не відновлюються.
•
Не рекомендується відвідування Заходу дітям до 12-ти років без супроводу
дорослих.
•
Прохід до виставкового центру дозволяється тільки в масці, одягнутій на ніс та рот.
•
Організатор може тимчасово припинити допуск відвідувачів до виставкової зали у
випадку перевищення законодавчо встановлених норм на відвідування заходів, що складає
1 людина /на 10 кв.м
Відвідувачі мають право:
•
Входити на територію виставкового павільйону по білетам та бейджам. Всі інші
документи (запрошення, професійні картки …) підлягають реєстрації.
•
Користуватися у встановленому порядку всіма послугами, наданими організаторами
та адміністрацією виставкового центру розташованими на території виставкового центру:
камерами зберігання, кафе, туалетами, послугами банку.
•
Проводити фото - и відео зйомку виключно з дозволу експонентів та організаторів
Заходу.
Відвідувачі зобов’язані:
•
Суворо дотримуватись громадського порядку і загальноприйнятих норм поведінки.

•

Перед відвідуванням заходу пройти температурний скринінг та отримати
контрольний браслет. У випадку коли температура тіла перевищує 37,2°, відвідувач на
територію виставкового центру не допускається.
•
Дотримуватися дистанцiї 1 людина на 10 кв.м, або 1,5 метри між людьми.
•
Обачливо ставитись до споруд, обладнання та іншого майна організатора,
експонентів та виставкового комплексу.
•
Підкорятися законним попередженням і вимогам організатора, адміністрації,
служби безпеки, поліції та інших осіб, відповідальних за підтримання порядку, пожежної
безпеки.
•
Вести себе з повагою до інших відвідувачів та учасників Заходу, обслуговуючого
персоналу, та посадових осіб, уповноважених за підтримання громадського порядку і
безпеки на Заході.
•
Не допускати дій, що можуть створити небезпеку для оточуючих і привести до
створення екстремальної ситуації.
•
Не залишати без догляду малолітніх дітей.
•
Здійснювати організований вихід з павільйонів по закінченню Заходу після
попередження Організатора.
•
Паркувати автотранспорт в спеціально відведених місцях.
•
При отриманні інформації про евакуацію діяти згідно з вказівками організатора,
адміністрації і співробітників правоохоронних органів, відповідальних за забезпечення
правопорядку, не створюючи паніки.
•
Уважно ставитись до збереження особистих речей. Організатор не несе
відповідальності за збереження особистих речей відвідувача.
Відвідувачам заборонено:
•
Проходити на Захід без білетів або інших документів, що дають право на вхід.
•
Проносити вогнепальну і холодну зброю, вогненебезпечні, вибухові, ядовиті,
наркотичні речовини, алкогольні та слабоалкогольні напої, а також напої в скляній тарі,
великогабаритні предмети, спортивний інвентар, дитячі коляски, велосипеди.
•
Створювати поміхи переміщенням учасників Заходу.
•
Переміщуватися територією виставки на роликових ковзанах, самокатах, сігвеях
тощо.
•
Курити поза спеціально встановлених для цього місць.
•
Проходити на Захід з тваринами.
•
Здійснювати торгівлю або розповсюдження продукції, рекламних та інших засобів
інформаційного змісту без дозволу організатора.
•
Проводити анкетування відвідувачів виставки за межами стендів експонентів.
•
Вживати нецензурні вислови та провокувати інших відвідувачів на конфлікт.
•
Знаходитися на території виставкового центру поза робочі години виставки.
•
Виносити та вносити великогабаритні речі під час роботи виставки без спеціального
дозволу та пропуску Оргкомітету. Дозвіл відповідної форми надається компанією, що
продала товар.
•
Залишати речі в гардеробі та камері схову після закінчення їх часу роботи.
Організатор не несе відповідальності за збереження особистих речей відвідувача.
З усіх питань, що виникають в процесі відвідування Заходу, звертайтесь в Оргкомітет
(павільйон №2)

