Näytteilleasettamista koskevat säännöt ja ehdot
<>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.
<>3. Vuokrattua näyttelyosastoa ei saa vuokrata tai luovuttaa edelleen kokonaan tai osittain
ilman järjestäjän lupaa.
<>4. Näytteilleasettajan tekemä osallistumisen peruuttaminen ei vapauta näytteilleasettajaa paikkavuokran
maksamisesta.
<>5. 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.
<>6. 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.
<>7. Kaikilla tuotteilla on oltava täydet lisenssit (kopiotuotteet eivät ole sallittuja), niistä on maksettava
asianmukaiset verot ja niiden myynnin tulee olla laillista tapahtuman järjestysmaassa. Näytteilleasettajan vastuulla
on järjestysmaan lainsäädäntöön perehtyminen, sen ymmärtäminen ja sen noudattaminen. Järjestäjällä on oikeus
sulkea messuosasto, jossa myydään laittomia tai lisensoimattomia tuotteita.
<>8. Mitään juomia ja elintarvikkeita (pakattuja eikä tuoreita) ei saa myydä tai jakaa ilman järjestäjältä etukäteen
saatua nimenomaista lupaa.
<>9. Näytteilleasettajat saavat käyttää ainoastaan sellaisia koneita ja laitteita, joiden käyttöääni on hiljainen.
Näytteilleasettajia muistutetaan heidän velvollisuudestaan noudattaa kansallinen työsuojelulakia ja varmistaa, että
myyntiä tai markkinointitarkoitusta varten esiteltävät laitteet täyttävät tapaturmien ja terveydenhaitan estämiseksi
säädetyt turvallisuusmääräykset.
<>10. Sähkövirtaa tarjotaan erityisen hinnan ja sähköliittymän kustannuksen mukaisesti. Kaikkien sähköasennusten
on oltava järjestäjän valtuuttaman ja viranomaisille vastuussa olevan sähköasentajan hyväksymiä.
<>11. Järjestäjä vastaa messujen yleisestä siisteydestä sekä siivouksesta. Näytteilleasettaja vastaa puolestaan
vuokraamansa paikan tarpeellisesta siisteydestä ja siivouksesta.
<>12. 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.
<>13. 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.
<>14. 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.
<>15. 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.
<>16. 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.

<>17. Messualueella on kiellettyä mainostaa muita messuja tai viitata kylttien avulla muihin kuin kyseessä olevaan
messutapahtumaan. Julisteita saa kiinnittää ainoastaan järjestäjän ilmoittamiin paikkoihin.
<>18. 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.
<>19. Messujen järjestäjä on poliittisesti puolueeton järjestö ja se pyytääkin näytteilleasettajia pidättäytymään
kaikenlaisesta poliittisesta toiminnasta.
<>20. Näytteilleasettajien on noudatettava messualueella messujärjestäjien laatimia ohjeita ja sääntöjä.
<>21. 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.
<>22. Allekirjoittamalla nämä ehdot näytteilleasettaja myöntää oikeuden luovuttaa tietonsa valikoiduille kolmansille
osapuolille, jotka huolehtivat järjestäjän tarjoamien verkkopalvelujen ja -tuotteiden asianmukaisesta toiminnasta.
<>23. Tapahtuman puitteissa on mahdollista, että näytteilleasettaja luovuttaa järjestäjälle luettelon asiakkaistaan ja
prospekteistaan, joille näytteilleasettaja haluaa kertoa tapahtumasta tai jotka hän haluaa kutsua tapahtumaan.
Järjestäjä lähettää kutsut tai tarjoukset näille henkilöille tai yrityksille. Näytteilleasettaja vastaa siitä, että
yhteystietoluettelot on laadittu EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja että luetteloissa oleville henkilöille on
ilmoitettu, että näytteilleasettajan kumppanit voivat käyttää tietoja markkinointitarkoituksiin. Näytteilleasettajan
tulee suojata järjestäjä asiakkaittensa ja prospektiensa oikeustoimilta liittyen näiden yhteystietojen käyttämiseen
tapahtumatiedottamisessa. Näytteilleasettajan tulee ilmoittaa järjestäjälle viipymättä, jos joku hänen asiakkaistaan
tai prospekteistaan vastustaa yhteystietojensa käyttöä.
<>24. Easyfairsilla on oikeus tehdä ääni- ja videotallenteita messuosastoista ja käyttää näitä tallenteita omassa
mainonnassaan tai yleisessä mainonnassa, dokumentaatiossaan ja mediatarkoituksissa. Näytteilleasettaja sitoutuu
olemaan vetoamatta tekijänoikeuksiin kieltääkseen näiden tallenteiden käytön.
<>25. Järjestäjä suhtautuu asiakkaittensa tietosuojaan erittäin vakavasti ja sitoutuu käsittelemään keräämiään tai
kumppaneiltaan saamiaan henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Lisätietoja tietojen
käsittelykäytännöistämme on tietosuojaselosteessamme osoitteessa www.easyfairs.com
<>26. Kuten suullisesti ilmoitettu tilauksen tekohetkellä;Ensimmäinen lasku lähetetään 8 päivän kuluttua tilauksesta,
netto 30 päivää. Vuotuiset messut laskutetaan, 50% tilauksista, jotka ovat jäljellä 50% neljä kuukautta ennen
messuja. Jokaisen vuoden messut laskutetaan, 20% tilauksista, 30% vuotta aiemmin ja loput 50% 4 kuukautta ennen
messuja. 4 kuukautta ennen messuja tehty varaus laskutetaan 100% Osallistuminen on maksettava
kokonaisuudessaan 3 kuukautta ennen messujen valmistumispäivää. Tämän tilauksen vahvistuksen sisältöön on
tehtävä vastalauseita 8 päivän kuluessa tilauksesta. Peruutukset voidaan tehdä vain 8 päivän sisällä ilman
peruutuskuluja. Eräpäivän jälkeen maksettaessa lisätään 45,00 kruunun suuruinen muistutusmaksu tai vastaava
summa vastaavana valuuttana.

