ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
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A kiállítók jelentkezése a 2017. szeptember 7-9. között megrendezésre kerülő innoLignum Sopron Erdészeti és Faipari Szakvásár és
Rendezvénysorozatra (helyszín: 9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 48. Novomatic Aréna) a www.innolignumsopron.hu honlapról
letölthető jelentkezési lap aláírt példányának megküldésével történik. Kiállítók a jelentkezéssel elfogadják a jelen ÁLTALÁNOS
RÉSZVÉTELI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET.
Jelentkezési határidő: 2017. július 31. Amennyiben a kiállító 2017. május 31-ig jelentkezik, a regisztrációs díj összegét a Sopron Holding
Zrt. (továbbiakban: szervező) elengedi.
A kiállító a jelentkezési lapon feltüntetett törzsadatokban történő bármilyen változásról haladéktalanul köteles értesíteni a szervez őt.
Az ennek elmulasztásából eredő valamennyi kárt a kiállító viseli.
A kiállító által a jelentkezési lapon kikötött feltétel vagy fenntartás érvénytelen. A Szervező írásbeli jóváhagyása szükséges valamennyi
kiegészítő megállapodáshoz, a részvételi feltételekben foglaltaktól eltérő szolgáltatások vagy műszaki megoldások engedélyezéséhez.
Amennyiben kiállító terméke a kiállítás tematikájához nem illeszkedik, a Szervező jogosult arra, hogy a jelentkezést ne fogadja el.
A kiállítási standokon élelmiszer árusítása és kóstoltatása csak előzetes bejelentés alapján és a megfelelő hatósági engedélyek
birtokában lehetséges.
A Szervező a jelentkezés elfogadásáról és a kiállítási terület kijelöléséről – a jelentkezések sorrendjét figyelembe véve – a
lehetőségekhez mérten a kiállító igényeit szem előtt tartva, a bejelentett termékek és termékcsoportok alapján, indoklási kötelezettség
nélkül dönt.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben, de legkésőbb 2017. augusztus 31-ig standhelyváltoztatásokat
kezdeményezzen. E változtatások a kiállítót kártérítés igénylésére nem jogosítják fel.
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Kiállítási terület elfoglalása, standépítés, katalógus

Nyitvatartási idő a látogatók számára 2017. szeptember 7-én és 8-án 10.00 órától 18.00 óráig, 9-én 10.00 órától 16.00 óráig.
Építési időszak: Aréna: 2017. szeptember 5. 8:00 órától, Sátor és szabad terület: 2017. szeptember 4. 8:00 órától,
Bontási időszak: Aréna: 2017. szeptember 9. 18:00 órától szept. 10. 10.00 óráig, Sátor és szabad terület: 2017. szeptember 9. 18:00
órától szept. 11. 16.00 óráig tart.
A kiállítás területe, mint építési terület, az építés napjától őrzött.
Bármely standdal vagy kiállítási területtel, amelyet az egyes jelentkezők legkésőbb a kiállítás kezdete előtt 2 órával nem foglalnak el, a
szervező szabadon rendelkezhet. A kiállító ez esetben semmiféle visszatérítési vagy kártérítési igényt nem támaszthat.
A kiállító csak a számára kiosztott területen belül építhet, áruját kizárólag a számára kijelölt területen jogosult elhelyezni. A vásár
területén a csomagolóanyagok tárolását a szervező nem biztosítja.
A kiállító a reklámanyagait csak a számára kijelölt standon helyezheti el. Egyéb reklámtevékenységet végzése, más területen
reklámhordozó elhelyezése csak a szervezővel történt előzetes írásbeli megállapodás alapján lehetséges.
A Novomatic Aréna csarnokban 1 tonna összsúlyt meghaladó gép kiállítása nem lehetséges.
A stand vagy a kiállítási terület esetleges hiányosságai miatti reklamációt a kiállítási hely elfoglalása után azonnal, de legkésőbb a
kiállítás megnyitása előtti napon 16 óráig írásban kell közölni a Sopron Holding Zrt-vel, hogy az esetleg meglévő hiányosságok
megszüntethetőek legyenek. Később közölt reklamációk nem vehetők figyelembe, és ezek alapján nem támaszthatóak igények a
szervezővel szemben.
Amennyiben a kiállító a vásárra a stand építését nem a Sopron Holding Zrt-től rendelte meg, úgy a kiállító jogosult saját vagy a vele
szerződésben álló kivitelezővel standot építeni vagy építtetni. Ennek feltétele, hogy a Szervező a kiállító által bemutatott építési tervet
jóváhagyja.
A szervező a vásárra a kiállítók adatait tartalmazó katalógust készít. A katalógus bejegyzés ingyenes, mely legkésőbb 30 nappal a kiállítás
előtt megküldött adatok alapján történik. A katalógusban külön megállapodás és díj ellenében a kiállítónak lehetősége van további
reklámok elhelyezésére is.
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Jelentkezés és területkijelölés

Kiállító kötelezettségei

Kiállító vállalja, hogy a Szervező és a kiállítás szervezőjével az előkészítés során együttműködik, a szervezéshez esetlegesen szükséges
meghívásoknak eleget tesz és a kijelölt határidőket betartja.
Kiállító elfogadja, hogy a kiállításon az elhelyezés korlátozott.
Kiállító tudomásul veszi, hogy kiállítói helyét további, a kiállításra hivatalosan be nem jelentkezett céggel nem oszthatja meg, azon
kizárólag visszaigazolt kiadványai, termékei és képviselői jelenhetnek meg.
Kiállító vállalja, hogy kiküldött képviselője a kiállítás teljes nyitvatartási idejében a saját kiállítási területén tartózkodik.
Kiállító szavatolja, hogy a kiállításon az általa terjesztett kiadvány vagy más promóciós eszköz nem tartalmaz törvénysértő elemeket, nem
sérti harmadik személyhez fűződő vagy szellemi alkotással kapcsolatos jogait, és hogy betartja a jogszabályokat. Ezen szabály megsértéséből
eredő bármely jellegű kártérítési, megtérítési igény felmerülése esetén teljes körű felelősséggel tartozik.
Kiállító vállalja, hogy a kiállítás szervező házirendjét betartja, annak megsértéséért teljes körű felelősséget vállal.
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A kiállítói jelentkezést követően a szervező megküldi a jelentkezőnek a regisztrációs díjról és a területbérleti díjról szóló előlegbekérőt,
melyet jelentkező köteles 15 napon belül kiegyenlíteni. Az összeg beérkezésekor állítjuk ki az előlegszámlát. A végszámlát, mely már
csak az egyéb szolgáltatások díját tartalmazza, a kiállítás után, 15 napon belül postázzuk.
A kiállítási területet csak a teljes területbérleti díj kifizetése után lehet elfoglalni.
A részvétel lemondása: A kiállításon való részvétel lemondását csak és kizárólag írásban (levélben, e-mailben vagy faxon) tudja a
szervező elfogadni.
A vásár kezdőnapját megelőző 45. és 20. nap közötti időintervallumon belüli lemondás esetén a bejelentett igények alapján számított
díj 50%-át (regisztrációs + területbérleti díj), 20. napon belüli lemondás esetén 100%-át köteles a kiállító a Szervező részére megfizetni.
A számlák késedelmes kiegyenlítése esetén a kiállító a 2013. évi V. (Ptk.) törvényben meghatározott késedelmi kamat összegén
túlmenően, a 2016. évi IX. törvényben meghatározott behajtási költségátalány megfizetésére is köteles.
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Vagyonvédelem

A kiállított áru helyszínre, helyszínről történő szállításáért, elhelyezéséért a kockázatot kizárólag a kiállító viseli. Ez vonatkozik a szervező
által biztosított targonca igénybevételére is
Nem tartoznak bele a szervező felelősségi körébe nyitvatartási időben a kiállítás területén keletkezett károk, valamint az elmaradt
haszon.
Felelősségbiztosítás
A kiállító érdeke és feladata, hogy kiállításon szereplő javait bármilyen veszély és károsodás ellen biztosítsa. A kiállítónak gondoskodnia
kell arról, hogy a kiállítás nyitva-tartási ideje alatt standján munkatársa vagy megbízottja jelen legyen. Az ezalatt az idő alatt
bekövetkezett károkért a szervező nem tartozik felelősséggel. A kiállítónak az elvárható mértékig gondoskodnia kell a kiállításon
szereplő anyagainak, berendezéseinek és egyéb ingóságainak megóvásáról.
A kiállítás napi zárását követően (18 órától másnap reggel 10 óráig) a vagyonvédelmet a szervező által alkalmazott biztonsági cég látja
el, ez idő alatt az értékekért a szervező vállal felelősséget.
A Szervező nem vállal felelősséget a szakvásár lemondásáért, helyszínének áthelyezéséért, ill. az időpont eltolódásáért, ha arra vis maior
következtében kerül sor.
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Fizetési és lemondási feltételek

Egyéb feltételek

Amennyiben a Kiállítónak a kiállításon való részvétele a Szervező felróható magatartására visszavezethetően hiúsul meg, a Szervező
nem követeli a részvételi díjat.
Ha a kiállításon való részvétel egyik félnek sem felróható okból hiúsul meg, úgy mindkét félnek törekednie kell a keletkezett kár vagy
költségek csökkentésére. Az ily módon el nem hárítható károkat, illetve a meg nem térülő költségeket a Szervező nem fizeti vissza a
Kiállítónak.
Harmadik személy által okozott, vagy rá áthárítható kárt a Szervező akkor térít meg a Kiállítónak, ha ez az összeg hozzá a károkozótól
beérkezett.
Amennyiben Kiállító a jelen szerződésben foglalt feltételek vagy kötelezettségek bármelyikének nem tesz eleget, a Szervező jogosult
Kiállítót a megsértéstől számított maximum 2 évre kizárni minden rendezvényéről.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Kiállító ellen a kiállítás megkezdéséig bármely erre jogosult szerv (pl.: NAV,
NÉBIH) elmarasztaló döntést hoz, úgy a kiállításon való megjelenésből kizárhatja. Ebben a nem várt esetben a Szervező a már
megfizetett részvételi díjat meghiúsulási kötbér jogcímen jogosult visszatartani.
Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsősorban peren kívül békés úton, megegyezéssel
rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a felek a Soproni Járásbíróság, illetve értékhatártól függően a Győri Törvényszék
kizárólagos illetékességét kötik.
A Szervező a részvételi feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja.

Sopron, 2017. február 14.

innoLignum Sopron szervezői nevében

