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A rendezvényen használt gázfogyasztó eszközök a hatályos vonatkozó jogszabályban és szabványban előírtaknak meg kell
felelniük. (Gastro-falu)
A rendezvényen tilos házilag után töltött vagy átalakított gázpalackot használni. (Gastro-falu)
A rendezvényen tilos egy gázpalackról több fogyasztó berendezést üzemeltetni. (Gastro-falu)
A rendezvényen használt elektromos fogyasztó berendezések a hatályos vonatkozó jogszabályban és szabványban előírtaknak meg kell felelniük. Az elektromos fogyasztó berendezések EU-s minőség tanúsítással kell rendelkezniük.
A sátrak között legalább 1,5 m védőtávolságot kell tartani.
Nyílt láng használata esetén, legalább 1 db 6 kg-os ABC típusú porral oltó készüléket készenlétben kell tartani. Minden kiállítónak, árusnak és catering-esnek saját magának kell biztosítania a porral oltó készüléket.
Gázpalackokat feldőlés ellen biztosítani kell. (Gastro-falu)
Gázpalackokat nagy hőhatásnak és közvetlen napsütésének kitenni tilos! (Gastro-falu)
Sátrakban tüzet rakni (kiv. gázfogyasztó ber.) szigorúan TILOS!
Dohányozni a sátrak területén TILOS!
Rendezvénysátrak és épületek között min. 14 m védőtávolságot kell tartani.
A rendezvény területén csak a felhasználás alatt álló gázpalackokat szabad tárolni.
A használat alatt nem álló gázpalackokat a fesztivál területéről el kell távolítani. (Gastro-falu)
Gázpalack csere idején 1 db 6 kg-os ABC típusú porral oltó készüléket készenlétben kell tartani a csere helyszínén. (Gastro-falu)
A rendezvény területén kívül tárolt gázpalackokat közvetlen hőhatásnak, napfény sugárzásának kitenni Tilos! (Gastro-falu)
A rendezvény területen hulladékokat, göngyöleget tárolni nem szabad, ezek tárolására a kijelölt területeken lesz mód.
A szolgáltatónak a rendezvény helyszínére, körülményeire vonatkozó mindennemű reklamációját a rendezvény időtartama
alatt azonnal kell jelezni a szervezőknek. A szolgáltató visel minden olyan kárt, ami abból következően érte, hogy e bejelentési
kötelezettségének időben nem tett eleget és ennek következtében valamely helyszín, időpont tevékenység vagy mulasztás
már nem tekinthető meg, vagy a bejelentés tartalmi elemei utólag már nem ellenőrizhetőek.
A szolgáltatók kötelesek a saját, illetve az általuk megbízott kivitelező vállalatok dolgozói tűzvédelmi, baleset és m
 unkavédelmi
oktatásáról készült jegyzőkönyveket, nyitvatartási és bontási idejében a helyszínen tartani, ill. ha azt kérik, a tűzvédelmi, és
munkavédelmi hatóságnak bemutatni.
A szolgáltatók, az általuk meghívott kivitelező cégtől kötelesek a kivitelezési munkák megkezdése előtt a dolgozóinak tűz-,
baleset és munkavédelmi oktatásáról szóló jegyzőkönyveket bekérni. A rendezvény területén dolgozó kivitelező cég(ek) dolgozói részére, amennyiben tűzveszélyes tevékenységet kell végezniük, kötelesek írásos engedélyt kiadni és azt a rendezők
képviselőjével láttamoztatni.
A rendezvény időtartama alatt a közlekedési utakat még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni.
A rendezvény kivitelezése során ügyelni kell arra, hogy a közmű nyitó- és zárószerkezeteit, tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
A szolgáltatók az installációk építése, bontása, valamint a rendezvény ideje alatt kötelesek betartani a többszörösen módosított és kiegészített 1993. évi XCIII. tv-ben foglaltakat, valamint az egyes szakmák sajátos munkavédelmi előírásait, illetve
a dolgozók erre vonatkozó oktatásáról gondoskodni.
A fent leírtakon kívül a 28/2011 (IX.6.) BM rendelet előírásainak betartása minden résztvevő számára kötelező.
A rendezvény főszervezői (generálkivitelező és a NAK) az érvényben lévő járványügyi szabályozásoknak megfelelően járnak
el és az aktuális védelmi intézkedéseket maradéktalanul betartják illetve annak betartását megkövetelik a kiállítás összes
közreműködőjétől, kiállítójától, látogatójától a kiállítás teljes ideje alatt, beleértve az építési, üzemelési és bontási időszakokat egyaránt. Főszervezők a közreműködők, kiállítók védelmi intézkedésekkel kapcsolatos mulasztásaiért felelősséget nem
vállalnak, ezen személyek az ezzel kapcsolatban Főszervezőknek okozott károkért helytállni kötelesek.
Generálkivitelező, Főszervezők

