PARODOS „ŠIAULIAI 2019” DALYVAVIMO SĄLYGOS HOLE
stendui. Užpildytą papildomos įrangos paraišką reikia grąžinti
organizatoriui iki 2019-11-15.

1. ORGANIZATORIUS
Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Tel. (8~41) 525504; 520560, mob. +37062034324
e-paštas: siauliai@chambers.lt

8. AKREDITACIJA

2. VIETA IR DARBO LAIKAS
Parodos vieta: VšĮ Šiaulių arena, J. Jablonskio g. 16
Darbo laikas: 2019-11-28 ir 2019-11-29 d.d. 10 ― 19 val.
2019-11-30 d. 10 ― 18 val.
Dalyviai, pradėję eksponatus tvarkyti nepasibaigus
parodos darbo laikui, turės sumokėti baudą 5%
sumokėtos sumos.
Dalyvių registracija ir stendų įrengimas:
2019-11-27 d. 9 ― 20 val.
Eksponatų išmontavimas:
2019-11-30 d. 18 ― 21 val.
2019-12-01 d. 8 ― 12 val.

Parodos organizatorius vykdo bendrą parodos apsaugą naktį, parodos
darbo dienomis. Jei dalyvis pageidauja užsisakyti individualią stendo
apsaugą, prašome kreiptis į parodos organizatorius. Parodos dalyvis
privalo pats rūpintis atsivežtų eksponatų ir jam priklausančių daiktų ir
turto draudimu.
Parodos rengėjas įsipareigoja pranešti dalyviui visą papildomą
informaciją, susijusią su parodos rengimu, taip pat jeigu ne dėl
rengėjo kaltės paroda įvyks kitoje vietoje ar kitu laiku.

11. SEMINARAI

Tik pilnai užpildyta ir pasirašyta paraiška įgyja teisinę galią.
Parodos organizatorius, gavęs paraišką, įsipareigoja atsiųsti
ekspozicinio ploto planą, suderinti stendo vietą ir išrašyti sąskaitą.
Užpildyta Parodos holo dalyvio paraiška vėliausiai priimama iki
2019-11-18 dienos. Paraiškos, gautos po šios dienos bus
patenkintos tik esant galimybei.

4. DALYVAVIMO MOKESTIS
Registracijos mokestis–30 Eur +PVM Į šią kainą įeina
bendras parodos organizavimas bei marketingas, lankytojų
pritraukimas įvairiomis reklamos priemonėmis, oficialių kvietimų
išsiuntimas, bendras apšvietimas, praėjimų valymas, akreditacinės
kortelės, 10 kvietimų į parodą

Įrengto parodinio ploto hole 1 kv.m. kaina:
50 Eur + PVM (žalia zona).
45 Eur + PVM (mėlyna zona).
Į šią kainą įeina: baltos sienelės; 1 kryptinis šviestuvas kas 3
kv.m.; 1 rozetė 220 V, 1 kW;

Neįrengto parodinio ploto 1 kv.m. kaina hole (be
parodinių konstrukcijų, sienelių, elektros įvado, šviestuvų ir
pan.):
20 Eur + PVM (žalia zona)
15 Eur + PVM (mėlyna zona).
Galimi plotai 2 x 1.5 m; 2 x 2m; 2 x 3m nurodyti plane.
Kitų dydžių plotai derinami su organizatoriais.
Papildomą įrangą ir baldus galima užsisakyti užpildžius
papildomą paraišką (žr. 7 punktą).
5. APMOKĖJIMO SĄLYGOS
Registracijos mokestį dalyvis privalo apmokėti prieš pateikiant
paraišką organizatoriams. Dalyvis už plotą ir papildomas paslaugas
moka, gavęs mokėjimo pranešimą iš Šiaulių prekybos, pramonės ir
amatų rūmų, per sąskaitoje nurodytą laikotarpį. Teisė užimti vietą
parodoje dalyviui suteikiama tik įvykdžius visas apmokėjimo
sąlygas. Priešingu atveju organizatorius pasilieka sau teisę atšaukti
dalyvio dalyvavimą parodoje. PVM sąskaita-faktūra dalyviui
įteikiama parodos metu. (Tel . 8 41 525504)

DALYVAUTI

9. EKSPONATŲ APSAUGA. DRAUDIMAS

10. PRANEŠIMAI

3. HOLO DALYVIO PARAIŠKA

6.
ATSISAKYMAS
NEATVYKIMAS

Akreditacinės kortelės, suteikiančios teisę parodoje dirbantiems
darbuotojams laisvai įeiti į parodą ir dalyvauti visuose parodos metu
vykstančiuose renginiuose, išduodamos dalyvaujančiai įmonei
atvykus į parodą.

ARBA

Atsisakymas dalyvauti parodoje turi būti pateiktas raštiškai ir
galioja jį patvirtinus organizatoriui. Dalyvis turį teisę atsisakyti
dalyvauti parodoje, atgaudamas visus įmokėtus pinigus (išskyrus
registracijos mokestį), jei tai padaro ne vėliau kaip iki spalio mėn.
30 dienos. Jei atsisakoma dalyvauti vėliau, dalyvis įsipareigoja
apmokėti 50  užsakyto parodinio ploto kainos.

7. PAPILDOMOS ĮRANGOS BEI BALDŲ UŽSAKYMAS
Parodos dalyviui pageidaujant, jam išsiunčiama papildomos įrangos
paraiška, kurioje galima užsisakyti papildomą įrangą bei baldus savo

Parodos dalyviai gali užsisakyti laiką seminarui ar firmos
prezentacijai parodos metu. Ši paslauga dalyviui suteikiama
nemokamai. Seminaro data, pavadinimas bei pranešėjas įtraukiami į
parodos programą nemokamai.

12. RENGINIAI PARODOJE
Parodos dalyvis parodos metu gali rengti įvairius renginius, tačiau
pristatymai savo stende neturi trukdyti kitiems dalyviams
tinkamai dalyvauti parodoje (draudžiama triukšmauti, garsiai
leisti muziką ir pan.). Renginiai, kurie organizuojami už stendo
ribų turi būti suderinti su parodos organizatoriais prieš parodą.

13. NUOSTOLIŲ KOMPENSAVIMAS
Dalyvis įsipareigoja grąžinti nesugadintas
konstrukcijas, elementus ir baldus. Priešingu atveju
100  tos įrangos vertės. Dalyvis negali be
sutikimo savavališkai klijuoti jokių lipnių
parodinės įrangos sienelių.

tipinių stendų
privalo sumokėti
organizatoriaus
produktų ant

14. STENDO PRIEŽIŪRA
Parodos metu stendas negali būti paliktas be priežiūros, jame neturi
būti laikoma tuščia tara, pašaliniai daiktai. Organizatorius parodos
darbo laiku neatsako už eksponatų apsaugą. Dalyvis parodos vietoje
privalo laikytis priešgaisrinės apsaugos tarnybos reikalavimų,
pramoninės ir darbo saugos taisyklių. Rūkyti ekspoziciniame plote
draudžiama.
Eksponatai eksponuojami tik parodos dalyvio išpirktame plote,
griežtai draudžiama eksponatus statyti už stendo ribų
15. DUOMENŲ APSAUGOS PILITIKA
Mes renkame, saugome ir naudojame informaciją, kurią mums
pateikėte registracijos į parodą metu: vardas, pavardė, el. pašto
adresas, įmonė, telefono numeris. Užsiregistravusio dalyvio
duomenys yra saugomi 5 metus. Jūsų kontaktinė informacija
naudojama šiems tikslams: informuoti apie parodą, į kurią
registruojatės, siekiant užtikrinti tinkamą parodos ir su ja susijusiu
renginių bei veiklų įgyvendinimą; skelbti apie parodos dalyvius
viešai; suinteresuotoms trečiosioms šalims (parodos lankytojams,
dalyviams, informaciniams rėmėjams) teikti parodos dalyvių
kontaktinę informaciją; informuoti apie kitas numatomas parodas.

DALYVIS, UŽPILDYDAMAS IR
PASIRAŠYDAMAS HOLO DALYVIO
PARAIŠKĄ, ĮSIPAREIGOJA
LAIKYTIS ŠIŲ ORGANIZATORIAUS
PATEIKTŲ DALYVAVIMO SĄLYGŲ

