KOGUPEREMESS MEGA OUTLET EESTI kevad 2016
(edaspidi nimetatud üritus)
OSAVÕTUTINGIMUSED
1. Ürituse korraldaja
Rodeca OÜ
2. Toimumise koht ja aeg : Tallinna Lauluväljak
Koht: Narva mnt 95, Tallinn 10127
Aeg: 8.-10.04. 2016
Montaaž ja korraldamine:
- 7. 04.2016 - kell 15.00 - 20.00
- 8. 04.2016 - kell 08.00 - 10.00
- 9. 04.2016 - kell 09.00 – 10.00
- 10.04.2016 - kell 09.00 – 10.00
Avatud külastajatele:
- 8.04. 2016 - kell 12.00 - 18.00
- 9.04. 2016 - kell 10.00 - 18.00
- 10.04.2016 - kell 10.00 - 15.00
Demontaaž:
- 10.04.2016 - kell 15.00 - 20.00
Kauplejate sissepääs messiterritooriumile toimub ülal antud aegade järgi. Kauplejate ja nende alltöövõtjate
viibimine messiruumides montaaži- ja demontaažiperioodil on lubatud väljaspool eelnimetatud kellaaegu
täiendava tasu – 32 €/tund alusel.
3. Kauplemispinna reserveerimine
Registreerimistaotluse leiate koduleheküljelt www.megaoutlet.ee. Onlines täidetaval reistreerimistaotlusel
on kohustuslik välja tuua oma kaupade loetelu, mille alusel paigutatakse teie soovitud suurusega pind
vastavasse ja sobivasse alasse. Korraldajal on õigus ürituse parema toimimise huvides pindade asukohtasid
muuta. Välja renditakse täiesti tühjasid ja ilma seinteta pindasid.
4.Kauplejad,kaaskauplejad ja eksponaadid (kaup)
Kauplejateks võivad olla kõik juriidilised isikud, kelle poolt eksponeeritavad tooted vastavad ürituse
temaatikale. Kaaskauplejaks loetakse juriidilist isikut, kes eksponeerib oma tooteid ja teenuseid põhikaupleja poolt
üüritud ekspositsioonipinnal. Kaaskaupleja on kohustatud tasuma põhikauplejaga võrdse osavõtumaksu.
Põhikaupleja vastutab kõigi kaaskaupleja poolt korraldajale põhjustatud kulutuste tasumise eest. Kauplejatel on
keelatud paigaldada eksponaate ehk kaupasid kauplemispinnast väljapoole.
MÄRKUS: Eksponaatide ja kaupade eemaldamine ekspositsioonist enne ürituse lõppu on keelatud.
Korraldajal on õigus kohaldada varem lahkunud osavõtjale leppetrahvi osaleja rendimakse suuruses
summas.
Kaupleja kohustub tagama ürituse käigus kasutatavate seadmete, mehhanismide, energiaallikate kasutamise ja
käitlemise vastavalt ohutusnõuetele ning kohustub hüvitama kõik tekitatud kahjud (kahjustused ja ka näiteks
tegevused, mis on seotud reklaamtarvikute, materjalide, atribuutika, logode, kleebiste jms kahjustamisega ning
mistahes avariilised või erakorralised juhtumid, mis kahjustavad ürituse korraldaja ja ürituse ruumide vara).
Keelatud on toimingud, mis võivad kahjustada loodust, ürituse pinnal olevat vara või tegevused, mis võivad kaasa
tuua täiendavaid planeerimata suuremahulisi koristamis- või taastamistöid. Kõik tekitatud kahjud tuleb kauplejal
hüvitada vastavalt ürituse korraldaja ja asukoha omanikufirma poolt esitatud nõuetele.
Kaupleja on kohustatud kõik oma esemed ja tekitatud prügi peale ürituse lõppu ära viima. Kaupleja jätab ja
tagastab oma rendipinna sellisena nagu ta selle algselt sai. Samuti on kauplejal kohustus oma müügipinna ning
selle ümbruse korrashoid ürituse toimumise ajal. Keelatud on kõik tegevused, mis häirivad või segavad teisi
kauplejaid.
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5. Müügipindade üüritariifid
Ühe kolmepäevase ürituse osalustasu on 75 eur + km
Pindade rendihinnad kolme päeva eest ilma ehituseta sisepinnale(tühi ja vaheseinteta pind):
-kuni 8 m2: 25 eur/m2
-kuni 12 m2: 24 eur/m2
-kuni 24 m2: 22 eur/m2
-kuni 36 m2: 20 eur/m2
- suuremad pinnad kokkuleppel
See sisaldab pinna üüri, halli üldvalgustust, stendivaheliste pindade koristust ning üldvalvet.
Huvi kottal pakume rendile ka valmisehitatud standardstende ja lisamööblit.
Korraldaja ei vastuta kaupleja kaotsiläinud asjade eest. Suurema pinna soovijatele lisapinna soodustus
olenevalt selle suurusest. Huvi korral pakume ka pisemaid pindasid ja kauba ladustamise pindasid.
Reklaampind näitusehallis maksab 20 €/m2. Tellimusi kauplemispindadele käsitletakse
registreerimistaotluste saabumise järjekorras. Hindadele lisandub käibemaks.
6. Osavõtutasu
Tagastamatu osavõtutasu käesolevatel üritusel on 75 € ürituse kohta, mis sisaldab: ürituse
ettevalmistamise, korraldamise ja reklaami kulud ning külastajate tasuta sissepääsuõiguse
kompensatsiooni.. Kaaskaupleja osavõtutasu on 75 € ürituse kohta.
7. Maksetingimused
Arve väljakirjutamise aluseks on kaupleja poolt www.megaoutlet.ee kodulehel onlines täidetus
registreerimistaotlus. Kaupleja on kohustatud teostama ettemaksu korraldajaga kokku lepitud ja
ettemaksu arvel märgitud tähtajaks. Kaupleja saab hakata kasutama tema poolt üüritud kauplemispinda
üksnes nimetatud arves fikseeritud summa laekumisel korraldajale. Olles kirjalikult teatanud oma osavõtusoovist,
on kaupleja kohustatud tellimuse tühistamisel tasuma osavõtumaksu. Ürituse ajal tellitud teenuste (v.a. need, mille
osas sooritati ettemakse) eest tasumine toimub ürituse ajal kohapeal kas kaardiga või sularahas.
8. Tellimuse annulleerimine
Kauplemispinna kasutamise õigus läheb tagasi korraldajale, kui
1) ettemaksuarve ei ole tähtajaks tasutud;
2) kaupleja ei pea kinni osavõtutingimustest.
Juhul kui kaupleja soovib lepingust loobuda, on ta kohustatud sellest kirjalikult teatama ürituse
korraldajale. Annulleerimine loetakse kinnitatuks arvates vastava teate korraldaja poolt kättesaamise
hetkest. Maksta tuleb osavõtutasu 75 € ja see tagastamisele ei kuulu.
Tellimusest loobumisel vähem kui 40 päeva ennem ürituse toimumist kuulub kaupleja poolt
tasumisele 100% pinna- ja stendiüürist ning osavõtumaks.
9. Kauplemispindade kujundus
Lõpliku kauplemispindade paigutuse hallis määravad korraldajad, võttes arvesse halli otstarbekat
kasutamist ja võimaluse piires kauplejate soove (registreerimistaotluste laekumise järjekord). Osavõtja võib
tellida kauplemispinna ülesehitustööd ja vastavad materjalid korraldajalt või teha nimetatud tööd teatud ulatuses
ise, kasutades oma materjale ja tööjõudu. Lisakonstruktsioone, mööblit, vitriine, riiuleid, tehnilisi vahendeid
(täiendav elekter ja valgustid, internet, audio-videotehnika, vee- ja kanalisatsiooni installeerimine jne.) on võimalik
tellida täiendavalt korraldajalt vastavalt hinnakirjale. Kauplemispinna ehitusel arvestatakse võimaluse korral
kaupleja soove. Kauplemispinna kujundab kaupleja ise.
10. Reklaam ja müük
Osavõtjal on õigus kasutada oma toodangu või teenuste reklaamimiseks üüritud kauplemispinda ja
kaupleja ainult isiklikke siseseinu või muid esemeid ning kasutada ainult neid reklaammaterjale, milles
reklaamitakse kauplemispinna üürinud firma tooteid. Reklaamplakatite jt -materjalide paigaldamine on lubatud
üksnes riputuskonksude abil. Teibi ja kahepoolse teibi kasutamine, põrandatel, seintel ja korraldaja poolt renditud
esemetel on rangelt keelatud. Samuti on keelatud naelte ja kruvide seina panek. Vastasel juhul rakendatakse
leppetrahvi 50 eur ühe rikutud koha eest.
Jaemüük üritusel on luba.
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