Všeobecné podmienky, ktoré upravujú účasť vystavovateľov na veľtrhoch, výstavách a iných
akciách usporadúvaných firmou Ján Mesík – MEEN, s.r.o., Banská Bystrica
Článok I. – Usporiadateľ akcie
Usporiadateľom je firma Ján Mesík – MEEN, s.r.o., T.Vansovej
1, Banská Bystrica, Slovensko (ďalej len usporiadateľ).
Článok II. – Vystavovateľ
1.
Usporiadateľ rozhoduje, a to neodvolateľne, pričom nie
je povinný svoje rozhodnutie zdôvodňovať, o prijatí, krátení alebo
odmietnutí objednávky na plochu.
2.
Objednávka na plochu predložená usporiadateľovi je
pre žiadateľa záväzná, a to aj v prípade, že usporiadateľ nesplní
všetky požiadavky týkajúce sa veľkosti a druhu výstavnej plochy.
Pri stornovaní účasti zo strany vystavovateľa zaplatí vystavovateľ
50% nájomného ako poplatok za stornovanie. V prípade, že
vystavovateľ odvolá svoju účasť po jej potvrdení usporiadateľom, je
zaviazaný kryť 100% nájomného a iné vzniknuté výdaje.
3.
Potvrdením účasti usporiadateľom s vyznačením
prideleného rozsahu plochy na výstavu (zašle ho usporiadateľ
objednávateľovi), vzniká medzi vystavovateľom a usporiadateľom
zmluvný vzťah. Predmetom zmluvy sú:
rozsah prenajatej plochy
rozsah objednaných prác a služieb
finančné vysporiadanie v zmysle objednávok
všeobecné ustanovenia
4.
Pridelená plocha nesmie byť vystavovateľom ďalej
prenajímaná
akejkoľvek
tretej
osobe.
Výnimku
tvoria
vystavovatelia, ktorí organizujú hromadnú účasť niekoľkých
subjektov vystavujúcich svoje výrobky zodpovedajúce oborovému
zameraniu príslušnej akcie.
Článok III. – Nájomné za výstavnú plochu
Nájomné za kryté aj voľné plochy je vždy uvedené v prihláške.
Nájomné sa stanovuje podľa rozmerov pridelenej plochy a každý
započatý m2 sa účtuje ako celý. Nájomné je stanovené na dobu
montáže, trvania akcie a demontáže.
1.
Vystavovateľovi sa fakturuje nájomné na základe
potrvrdenia prihlášky. Vystavovateľ obdrží bezplatne tri
vystavovateľské preukazy a jeden katalóg výstavy.
2.
Vystavovateľ sa zaväzuje, že počas výstavných dní sa
vo výstavnom areáli bude zdržiavať maximálne od 8,00 do 19,00
hod.
3.
Vystavovateľ, ktorý si objedná technickú realizáciu
stánku u usporiadateľa, má v základnej cene za m2 započítané
osvetlenie stánku v rozsahu 2 kĺbové svietidlá na 9 m2 technickej
realizácie.
4.
Projekt expozície vyhotoví dodávateľ na základe
požiadaviek objednávateľa (jednoduchý nákres dispozičného
riešenia a vybavenie stánku).
5.
Spoluvystavovateľ má v rámci jednorazového poplatku
právo:
vystavovať svoje exponáty v expozícii vystavovateľa
v rozsahu, ktorý mu určí vystavovateľ; bude uvedený v katalógu
výstavy (v rozsahu, aký sa vzťahuje aj na vystavovateľa); obdrží
bezplatne tri vystavovateľské preukazy a jeden katalóg výstavy.
Článok IV. – Platobné podmienky
1.
Vystavovateľ je povinný uhradiť usporiadateľovi všetky
faktúry v termíne ich splatnosti.
2.
Usporiadateľ je oprávnený fakturovať vystavovateľovi
všetky náklady spojené s výstavou pred konaním akcie a
v prípade, že nebudú vystavovateľom uhradené v termíne
splatnosti, nebudú mu objednané služby poskytnuté.
3.
Reklamácie vystavovateľa týkajúce sa platieb musia byť
uplatnené do 14 dní po obdržaní faktúry. Reklamácie po tejto
lehote nebudú uznané.
4.
Zmluvné strany sa dohodli, že vystavovateľ zaplatí
usporiadateľovi úrok z omeškania platby vo výške 0,5%
z dohodnutej ceny za každý deň omeškania zaplatenia
dodávateľskej faktúry.
Článok V. – Exponáty
1.
Exponát je výrobok, tovar alebo právo k nehmotnému
majetku, ktorý je záväzne prihlásený a vystavovaný na výstavnej
akcii v príslušnej expozícii.

2.
Ak dôjde k zmene v zozname exponátov, je
vystavovateľ
povinný ihneď informovať usporiadateľa. Po
predchádzajúcom posúdení exponátovej náplne má usporiadateľ
právo nepripustiť vystavenie nevyhovujúcich exponátov. Drobné a
cenné exponáty musia byť zabezpečené proti krádeži.
3.
Prísun exponátov na výstavisko sa organizuje na
základe časového harmonogramu prípravy výstavy.
V prípade nedodržania termínov harmonogramu budú všetky
náklady spojené so zaistením potrebných mechanizmov účtované
na ťarchu vystavovateľa.
Článok VI. – Výstavba a inštalácia expozícií, montáž exponátov
1.
Termíny inštalácie a montáže na pridelenej ploche sa
určujú podľa časového harmonogramu akcie. Prevádzkovú dobu
v pavilónoch určuje usporiadateľ. Pri výstavbe expozície je nutné
riadiť sa technologicko - bezpečnostnými predpismi a dodržiavať
technický projekt odsúhlasený usporiadateľom. Technické
prostriedky pre manipuláciu s exponátmi zaisťujú špedičné firmy.
2.
Nástenné hydranty, požiarne hlásiče, hasiace prístroje
a iné zariadenia zaisťujúce bezpečnosť, sa nesmú prekrývať
žiadnymi dekoračnými prvkami. Vystavovateľ nesmie robiť žiadne
zásahy do podlahy v pavilónoch alebo na voľnej ploche.
3.
Jednotná dekoračná výška expozícií je 250 cm –
prekročenie je nutné prejednať vopred s usporiadateľom.
4.
Vystavovateľ nesmie vystavovať žiadne exponáty alebo
predmety mimo plochy, ktorá mu bola pridelená. Prevádzka a
architektonické stvárnenie stánku nesmie žiadnym spôsobom rušiť
prevádzku okolitých stánkov, alebo ich obmedzovať.
5.
Výrobky a tovary musia byť dodané do výstavného
areálu deň pred otvorením výstavy. Vystavovateľ je oprávnený
umiestniť len také množstvo exponátov alebo výstavného
zariadenia, aké zodpovedá príslušnej ploche.
6.
Usporiadateľ disponuje výstavníckym zariadením, ktoré
zapožičiava vystavovateľovi. Vystavovateľ zodpovedá za jeho
údržbu počas používania a za vrátenie všetkého zapožičaného
zariadenia – nepoškodeného a čistého – po ukončení výstavy.
V prípade nedodržania týchto podmienok uhradí vystavovateľ
všetky náklady spojené so vzniknutou škodou. Predmety vnášané
vystavovateľom je potrebné deklarovať pri vstupe do areálu.
7.
Napojenie elektroinštalácie do výstavnej expozície
vystavovateľ uplatňuje v objednávkovej časti prác a služieb vrátane
revízie elektrického zariadenia. Inštalované elektrospotrebiče
vystavovateľa nesmú svojím príkonom presiahnuť objednanú
hodnotu v kW.
8.
V prípade vlastnej realizácie stánku je vystavovateľ,
resp. ním poverený dodávateľ stavby, povinný predložiť
usporiadateľovi správu o revízii elektrického zariadenia, pokiaľ si
objednal prívod elektrickej energie.
9.
Vystavovateľ s vlastnou realizáciou stánku si môže
objednať u usporiadateľa aj rozvody elektrickej energie – táto
služba bude na základe samostatnej dohody (zmluvy) fakturovaná
vrátane revízie elektrického zariadenia.
Článok VII. – Propagácia, inzeráty, nápisy, katalóg
1.
Vystavovateľ je oprávnený propagovať vo vlastnej
expozícii len svoje výrobky. Ak propaguje vo svojom stánku alebo
areáli výstaviska cudzie výrobky, má usporiadateľ právo účtovať
sadzby ako za propagáciu na určených reklamných plochách.
2.
Vystavovateľ smie umiestňovať a rozdávať letáky,
prospekty, katalógy, vzorky a iné propagačné prostriedky len
v rámci svojej vlastnej expozície, pokiaľ tieto slúžia propagácii jeho
vlastných výrobkov.
3.
Plagáty, reklamné štítky a iné propagačné prostriedky
sa môžu umiestňovať mimo stánku vystavovateľa len v miestach
usporiadateľom na tento účel určených, a to po zaplatení
zvláštneho poplatku za prenájom reklamnej plochy mimo
expozície.
4.
Vystavovateľ má nárok na bezplatné zverejnenie
v katalógu vydávanom usporiadateľom v rozsahu uvedenom
v prihláške.
Článok VIII. – Bezpečnosť expozícií, poistenie
1.
Pri exponátoch vystavovaných v pavilónoch nesmú byť
používané žiadne horľaviny, výbušniny a jedy. Takéto materiály sa
nesmú v pavilónoch ani skladovať. Výnimku povoľuje usporiadateľ
na osobitnú žiadosť vystavovateľa.

2.
Usporiadateľ
nezodpovedá
na
výstavisku
vystavovateľovi ani jeho spoluvystavovateľovi za stratu, zničenie a
akékoľvek poškodenie exponátov, tovarov, obalov, baliaceho
materiálu a vybavenia a zariadenia stánkov, bez ohľadu na to, či
strata, zničenie alebo iné poškodenie sa stalo pred otvorením,
počas či po skončení výstavy.
Vystavovateľ je povinný uzatvoriť poistenie pre všetky druhy
exponátov a vyššie uvedené predmety, a to pre všetky nebezpečia,
ktoré pre jeho predmety prichádzajú do úvahy počas doby výstavy,
montáže aj demontáže.
3.
Usporiadateľ uzatvorí poistenie zodpovednosti za škody
z usporiadania výstavy počas sústredenia exponátov, inštalácie
výstavy, počas jej trvania a likvidácie.
4.
Usporiadateľ zodpovedá vystavovateľovi za stratu,
poškodenie či zničenie exponátov, vybavenia a zariadenia stánku
len v prípade, ak si vystavovateľ objedná individuálne stráženie
expozície.
Článok IX. – Demontáž expozície, odvoz exponátov
1.
Vystavovateľ je povinný dodržiavať technické
bezpečnostné predpisy a pevne stanovené termíny akcie (montáž,
priebeh a demontáž) uvedené v časovom harmonograme prípravy
výstavy. V prípade nedodržania stanovených lehôt si vyhradzuje
usporiadateľ právo dokončiť likvidáciu expozície na náklady
vystavovateľa a účtovať príslušný podiel nájomného za každý deň
zmeškania zo stanovených lehôt podľa platného cenníka.
Vystavovateľ je povinný uviesť použitú plochu do pôvodného stavu.
Pokiaľ v lehote stanovenej zmluvou vystavovateľ neodstráni svoje
exponáty a iné svoje zariadenia a výstavné plochy neuvedie do
pôvodného stavu, vykoná tak usporiadateľ na jeho náklady. Za
skladovanie exponátov bude účtované paušálna suma 100 EUR.
Za škody, ktoré tým prípadne vzniknú na vystavovanom majetku,
usporiadateľ nezodpovedá.
2.
Odvoz exponátov organizujú špedičné firmy. Odvoz
výstavníckeho zariadenia a vybavenia expozícií sa riadi pokynmi
usporiadateľa.
Článok X. – Záverečné ustanovenia
1.
V prípade,
že
usporiadateľ
v dôsledku
ním
nezavinených okolností (vis maior) nemôže otvoriť výstavu či inú
akciu alebo zaistiť konanie akcie po celú dohodnutú dobu jej
trvania, upovedomí o tom vystavovateľov. Rovnaké ustanovenie
platí v prípade, že usporiadateľ v dôsledku vyššie uvedených
skutočností nemôže zaistiť konanie časti výstavy, alebo nemôže
poskytnúť celú výstavnú plochu.
2.
Reklamácie zo strany vystavovateľa na poskytnuté
práce a služby musia byť uplatnené u zodpovedného pracovníka
bez zbytočných odkladov a najneskôr 1 deň pred ukončením akcie.
Inak jeho právo reklamácie zaniká.
3.
Usporiadateľ si vyhradzuje lokalizačné právo podľa
komodít.
4.
Usporiadateľ výstavy či inej
akcie odovzdá
vystavovateľovi expozíciu, resp. výstavnú plochu deň pred
otvorením výstavy v čase od 8,00 do 18,00 hod.
5.
Objednávateľ nesmie zrušiť expozíciu skôr ako po
záverečnej hodine, ktorá je stanovená posledným dňom výstavy o
16,00 hod. V prípade porušenia má usporiadateľ právo udeliť
vystavovateľovi pokutu vo výške 500 EUR.

