WSCM11CHORAL EXPO – NORMES I REGLAMENTS
PRODUCTES/SERVEIS EXPOSATS
Els productes i serveis exposats han d’estar relacionats amb els interessos del WSCM11.
L'organització es reserva el dret de rebutjar qualsevol sol·licitud que no s’adeqüi als principis
del Simposi. Així mateix, l'organització pot demanar informació complementària sobre els seus
productes i serveis als expositors.
RESTRICCIONS EN L'ÚS DE L'ESPAI
Totes les demostracions, entrevistes, o altres activitats de venda s'han de restringir dins dels
límits de l'estand. Cap expositor podrà cedir, rellogar o compartir la totalitat o part de l'espai
assignat sense el coneixement i consentiment de l'organització. El material exposat es
col·locarà de tal manera que no interfereixi amb els altres estands, i no superarà l’alçada de les
parets de l’estand.
RESPONSABILITAT CIVIL I ASSEGURANÇA
El WSCM11, l'Auditori i l’empresa contractada de muntatge, o qualsevol membre del personal
de les mateixes no seran responsables de la seguretat dels bens dels expositors, i dels seus
agents o empleats, per robatori, danys per incendi, accident o altres causes, tot i que tindran
cura per protegir els expositors d'aquesta pèrdua. Els expositors que desitgin contractar una
assegurança ho hauran de fer pel seu compte.
CANCELACIÓ DE LA CHORAL EXPO
Si la CHORAL EXPO no es pot realitzar per qualsevol motiu, el contracte entre l’expositor i
l’organització quedarà extingit. En aquest cas l’organització es comprometrà a retornar
l’import total de la tarifa d’inscripció.
CANVI D’EMPLAÇAMENT
Si l’espai escollit per la celebració de la CHORAL EXPO no es troba disponible, o si l’organització
del simposi creu que és necessari un canvi d’emplaçament per a la seva millora, l’organització
es troba en el dret de realitzar aquest canvi.
ACTIVITATS I ESPAI D’EXPOSICIÓ
El material publicitari de la vostra empresa i informació dels vostres patrocinadors s’haurà de
distribuir dins de l’estand. Els expositors estan obligats a mantenir el seu estand net, ordenat i
en bones condicions en tot moment. No es podran ocupar espais no inclosos en el contracte ni
ocupar els passadissos en hores d’obertura de la CHORAL EXPO. Cap empresa que no hagi
contractat un estand dins de la CHORAL EXPO podrà promocionar els seus productes.
EMMAGATZEMATGE
Es demana als expositors que no guardin ni apilin caixes a l’estand durant la CHORAL EXPO.
L’organització oferirà un espai on poder desar el material en caixes, sempre i quan les caixes
estiguin ben identificades amb el nom de l’empresa i les dades de contacte per poder ser
localitzades i poder-les recuperar. Els paquets i les caixes que no estiguin identificades i que
ningú reclami, seran destruïdes.
DESMUNTATGE
L'expositor es compromet a no desmuntar el seu estand o fer qualsevol embalatge abans de
l'hora de tancament final de la CHORAL EXPO. Qualsevol mercaderia que quedi a l’estand o
passadís un cop clausurada la CHORAL EXPO podrà ser eliminat amb les despeses
d'emmagatzematge que corresponguin.
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EXCÉS DE SOROLL
Demostracions que incloguin instruments musicals o equips de so s'han de dur a terme de
manera que no molestin els expositors adjacents.
RESPECTE PER L’ESPAI
Els expositors o els seus agents tindran cura de no fer malbé les parets i terres de l’edifici, els
estands i el material de l’estand i seran responsables davant dels organitzadors si es
produeixen aquests danys.
IMATGE I DECORACIÓ DELS ESTANDS
Tots els estands estan delimitats i pre-dissenyats. Tots els estands hauran d’estar muntats a
l’horari previst d’obertura. Els elements decoratius no han de poder malmetre el mobiliari. No
es permetrà la decoració ni la publicitat més enllà dels límits dels estands contractats.
ALTRES REGLAMENTS
L’organització té la responsabilitat exclusiva de fer complir totes les normes i reglaments de la
CHORAL EXPO. Aquestes normes poden ser modificades en qualsevol moment mitjançant
notificació per escrit a tots els expositors. Cada expositor es compromet a complir les normes i
els reglaments establerts en aquest document i qualsevol esmena adoptada per l’organització.
Qualsevol representant de l’exposició o expositor que en opinió de l’organització violi aquests
reglaments, serà expulsat immediatament de la CHORAL EXPO i no se li reemborsarà cap
import. L’organització es reserva el dret de determinar si ho creu convenient, un vestuari
apropiat d’acord amb la bona imatge i els interessos dels expositors i la CHORAL EXPO.
FORÇA MAJOR
En el cas que el Foyer de L’Auditori no es pugui fer servir parcial o totalment durant els actes
del Simposi per motiu d’incendi, inundació, per intervenció governamental, atemptat, acte
vandàlic o de guerra, vaga, tancament, conflicte laboral, o qualsevol altra situació sobre la qual
l’organització no en sigui responsable, i l’organització hagi de prendre la decisió de cancel·lar la
CHORAL EXPO o de reduir l’espai i/o el temps parcial o totalment, ni l’organització ni els seus
representants seran responsables d’indemnitzar o reemborsar a l’expositor.
Si teniu qualsevol dubte o pregunta, si us plau, contacteu amb l’organització:
wscm11@fcec.cat
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