Näytteilleasettamista
koskevat säännöt ja ehdot

Rules and Regulations

<>1. Näytteilleasettajien ilmoittautumiset rekisteröidään siinä
järjestyksessä kuin ne saapuvat. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden
tehdä muutoksia ilmoittautumisjärjestykseen ja näyttelyosastojen jakamiseen ottaen huomioon messutilan tarkoituksenmukaisen hyödyntämisen ja
mahdollisimman monipuolisen tarjonnan esittämisen tarpeet.
<>2. Järjestäjä päättää näytteilleasettajien ilmoittautumisista, ja järjestäjällä on oikeus evätä näyttelytilan luovuttaminen, jos se katsoo siihen olevan
syytä, ja järjestäjällä on lisäksi oikeus määrätä näytteilleasettamista
koskevia erityisiä, tarpeellisiksi katsomiaan sääntöjä ja ehtoja. Vuokrattua
näyttelyosastoa ei saa vuokrata tai luovuttaa edelleen kokonaan tai osittain ilman järjestäjän lupaa. Näytteilleasettajan tekemä osallistumisen peruuttaminen ei vapauta näytteilleasettajaa paikkavuokran maksamisesta.
<>3. Näytteille ei saa asettaa sellaisia tuotteita, jotka eivät selvästi sovellu
messuille tai jotka järjestäjä on laadullisista tai esteettisistä syistä todennut
messuille sopimattomiksi. Kyseisessä tilanteessa näytteilleasettajan on
kehotuksen saatuaan poistettava välittömästi kyseessä olevat tavarat
ja esineet ja järjestäjällä on oikeus ryhtyä asianmukaisiin ja vaadittaviin
jatkotoimenpiteisiin.
<>4. Messutilat ovat näytteilleasettajien käytössä järjestäjän ilmoittamasta ajankohdasta lähtien. Kaikkien näyttelyesineiden on oltava valmiina
esittelyä varten messujen alkamispäivää edeltävänä iltana. Osallistujien
on hyväksyttävä olosuhteiden edellyttämät tai aiheuttamat näyttelyosaston paikkaa ja tilaa koskevat muutokset. Näytteilleasettaja ei saa ylittää
vuokraamansa näyttelyosaston määriteltyä korkeutta tai sen muita mittoja.
Näytteilleasettajan on noudatettava valtion tai kunnan viranomaisen
antamia sääntöjä ja säännöksiä. Messut eivät ole vastuussa yllämainitusta
syystä aiheutuvista lisäkustannuksista tai vahingoista.
<>5. Näytteilleasettajat saavat käyttää ainoastaan sellaisia koneita ja laitteita, joiden käyttöääni on hiljainen. Näytteilleasettajia muistutetaan heidän
velvollisuudestaan noudattaa paikallista työsuojelulakia ja varmistaa, että
myyntiä tai markkinointitarkoitusta varten esiteltävät laitteet täyttävät tapaturmien ja terveydenhaitan estämiseksi säädetyt turvallisuusmääräykset.
Sähkövirtaa tarjotaan erityisen hinnan ja sähköliittymän kustannuksen
mukaisesti. Kaikkien sähköasennusten on oltava järjestäjän valtuuttaman
ja viranomaisille vastuussa olevan sähköasentajan hyväksymiä.
<>6. Järjestäjä vastaa messujen yleisestä siisteydestä sekä siivouksesta.
Näytteilleasettaja vastaa puolestaan vuokraamansa paikan tarpeellisesta
siisteydestä ja siivouksesta.
<>7. Kaikki näyttelyesineet on poistettava messualueelta järjestäjän ilmoittamaan messujen jälkeiseen päivämäärään mennessä. Tästä käytännöstä
poikkeavissa tapauksissa kyseessä oleva näytteilleasettaja on vastuussa
esineiden siirtämisestä aiheutuvista kustannuksista ja siirretyille esineille
mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.
<>8. Näytteilleasettaja on vastuussa kaikista toimintansa tai avustajiensa
aiheuttamista messutilaan sekä muihin tiloihin kohdistuneista vahingoista
ja muista mahdollisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet näytteilleasettajan vuokraaman näyttelyosaston ylläpidon laiminlyömisestä. Messujen
järjestäjä vastaa yleisestä vartioinnista. Järjestäjä ei kuitenkaan vastaa
näytteille asetetuista esineistä, eikä myöskään minkäänlaisista vahinkovakuutuksista. Maksettua paikkavuokraa ei korvata näytteilleasettajalle,
jos messut joudutaan peruuttamaan tai siirtämään myöhempään ajankohtaan sodan, valtion tai kunnan aloittamien erityistoimenpiteiden, lakon,
työsulun, tulipalon tai vastaavanlaisten tapahtumien vuoksi.
Yllämainituissa tapauksissa näytteilleasettaja säilyttää oikeutensa
vuokraamansa paikkaan tai vastaavanlaiseen paikkaan silloin, kun messut
voidaan taas järjestää seuraavan kerran.
<>9. Jos järjestäjän on suoritettava näytteilleasettajan vuokrasta aiheutuvia maksuja tai lisämaksuja valtiolle tai kunnalle, tai maksettava muita
messuille osallistumisesta koituvia menoja, sitoutuu näytteilleasettaja
korvaamaan kyseiset kulut järjestäjälle.
<>10. Näyttelyosastoja ei saa tyhjentää näyttelyesineistä ennen messujen
päättymistä. Tullattavat esineet voidaan poistaa vasta sen jälkeen, kun
tulliviranomaiset ovat tarkastaneet ne ja antaneet niiden poistamiseen
kirjallisen luvan. Näytteilleasettaja vastaa itse kustannuksista, jotka aiheutuvat kuljetuksista, näyttelyesineiden asettamisesta näyttelyosastoihin,
näyttelyesineiden poistamisesta näyttelyosastoista, telttojen, paviljonkien
ym. pystyttämisestä ja purkamisesta sekä sähkön, veden ym. liittämisestä
olemassa olevista pääjohdoista. Kuljetuksesta vastaa järjestäjän kuljetuspalvelu asianmukaisen hintalistan mukaisesti.
<>11. Näyttelyosaston korkeus on 2,5 m. Sen korkeutta ei saa ylittää
ilman järjestäjän etukäteen antamaa lupaa. Jos näyttelyosaston
korkeudeksi sallitaan yli 2,5 metriä, lisätään näyttelyosaston perusmaksuun lisämaksu. Messualueella on kiellettyä mainostaa muita messuja tai
viitata kylttien avulla muihin kuin kyseessä olevaan messutapahtumaan.
Julisteita saa kiinnittää ainoastaan järjestäjän ilmoittamiin paikkoihin.
<>12. Messujen järjestäjä on poliittisesti puolueeton järjestö ja se
pyytääkin näytteilleasettajia pidättäytymään kaikenlaisesta poliittisesta
toiminnasta.
<>13. Näytteilleasettajien on noudatettava messualueella messujärjestäjien laatimia ohjeita ja sääntöjä.
<>Yllämainittujen sääntöjen rikkominen voi johtaa messuilta poissulkemiseen. Kyseisestä syystä poissuljetulla asianomaisella ei ole oikeutta vaatia
messujen järjestäjältä jo maksettujen maksujen korvaamista tai mahdollisten vahinkojen korvausta.

<>1. Applications are registered in the order in which they are
received. The organisers reserve the right to modify the order of
priority and the allocation of the space available as necessary in
order to ensure rational utilization of the exhibition halls and also in
order to ensure a presentation which represents as wide a range of
aspects as possible of the particular branch concerned.
<>2. All applications for participation as an exhibitor are considered by the
organisers which, in the event of finding sufficient cause for such action,
are entitled to refuse space allocation at the exhibition, or
alternatively, to issue any special instructions and conditions in
respect of the exhibits, which the organisers may find necessary.
The transfer of space rented to another party, either complete or in
part of the space rented is forbidden without permission from the
organisers. Cancellation by an exhibitor of the application to
participate in an exhibition does not imply exemption from the
obligation to pay the rent for the space.
<>3. Goods which in the judgement of the organisers are obviously
unsuitable for the exhibition either from a quality or an aesthetical
point of view or otherwise inappropriate may not be displayed. Should
this have occurred, the goods shall be immediately removed after
due notice and the organisers reserve the right to take whatever
further steps that may be deemed necessary.
<>4. The exhibition halls are available to the exhibitors from the date
indicated by the organisers. All exhibits must be in their final positions
by the evening of the day prior to the opening day. The exhibitor
undertakes to accept any alterations as to site and space which may
be required by the authorities. The space allocated to the exhibitor
may not be exceeded either in height or in any other dimensions
without prior consent by the organisers. Exhibitors must observe the
regulations which may be announced by national or local authorities.
The organiser will not be responsible for costs or damages which may
arise in connection herewith.
<>5. Only machines which are silent when working may be exhibited.
Exhibitors are reminded of their obligation in accordance with the
local work environment regulations to ensure that equipment exhibited
for purpose of sale or promotion provides adequate protection against
danger to health and the risk of accident or injury. All electrical installations
must be approved by organisers electrical contractor, who is responsible
towards the authorities.
<>6. The organisers carry out all cleaning of a general character but it
is the obligation of each exhibitor himself to arrange for the
necessary cleanliness and tidiness of the space allocated to him.
<>7. All exhibits must be removed from the exhibition grounds after
the closing of the exhibition on the date indicated by the organisers.
The exhibitor will otherwise run the risk of the goods being removed
by the organisers at the exhibitorís expense.
<>8. The exhibitor is responsible for any damage caused either by
himself or by any of his assistants to the exhibition premises or
grounds, as also for any damage arising out of the exhibitorís failure
to supervise the space rented by him. The organiser is responsible
for general security. The organisers cannot be held responsible,
however, for exhibits or the insurance of the exhibits. The organisers
are not obliged to refund stand rental if forced to cancel or postpone
an exhibition due to act of war, special measures taken by local or
central government, strike, lock-out, fire, or any comparable
circumstance. The exhibitor, however, will have the right to the same
or similar place the moment the exhibition can once again be held.
<>9. In case the organiser should be obliged to pay dues or other
charges to the State or local authorities based on an individual
exhibitorís rents or other fees for participation in the exhibition, the
exhibitor accepts to compensate the organiser fully.
<>10. The exhibits on show may not be removed from the positions
while the exhibition is on. Furthermore, goods liable to customs duty
may be removed only after examination and with the written
permission of the customs authorities. The exhibitor must himself
bear the cost of transport, erection and dismantling of tents, pavilions
etc as well as cost of electrical connections, laying on of water etc.
from available mains. Transport can be carried out by the organisers
official freight forwarding contractor at list prices.
<>11. Stand height of 2.5 m not to be exceeded without previous
consent by the organisers. If stand height over 2,5 m is allowed an
extra fee are to be charged. It is not allowed inside the exhibition
grounds to advertise other exhibitions or displays outside exhibition
centre. Posters may be affixed only where indicated by the
organisers.
<>12. Since the organiser is a politically neutral body, the organisers
appeal to exhibitors to refrain f rom all kinds of political propaganda.
<>13. The exhibitor must follow the rules and regulations issued by
the organisers of the exhibition.
<>Violation of the above conditions may lead to expulsion from the
exhibition. No person so concerned possesses any right to demand a
refund from the organsers of any sum already paid or by way of
damages on such grounds.

