ALLMÄNNA DELTAGARVILLKOR
1. Utställare och produkter
Som utställare godkänns tillverkare, producenter, försäljare eller av
dem befullmäktigade representanter för de produkter och tjänster som
nämnts i mässbroschyren samt med branschen förknippade
organisationer och publikationer.
Endast de produkter som angivits på anmälningsblanketten och vilka
godkänts av Expo Österbotten Ab (nedan arrangören), får ställas ut.
Arrangören har rätt att avlägsna övriga utställningsföremål samt sådana
föremål, som kan utgöra en fara eller ett störningsmoment för andra
utställare eller för publiken. Under pågående mässa får utställda
produkter icke avlägsnas från montern. Om utställaren tömmer eller
nedmonterar montern under pågående mässa debiterar arrangören böter
på 300 euro.
2. Reservering av monterutrymme
Bindande reserveringar av monterutrymme görs på av arrangören
fastställd blankett eller via internet senast sista anmälningsdag.
Arrangörens skriftliga bekräftelse av reserveringen utgör ett bindande
avtal för bägge parter gällande monterutrymmet och monterhyran.
Utställaren är inte berättigad att utan arrangörens skriftliga tillstånd
uthyra eller överlåta montern eller del därav. Arrangören har rätt att
avvisa anmälan.
3. Montrarnas placering
Med beaktande av branschgruppering, hallarnas ändamålsenliga
utnyttjande samt, om möjligt, utställarnas önskemål, anvisar arrangören
montrarnas slutliga placering. Arrangören har rätt utan att höra
utställaren utöka eller förminska den reserverade ytan med högst 10 %.
Efter godkännandet av anmälningen erhåller utställaren i samband med
bekräftelsen uppgifter om montern samt placering. Mässarrangören
ansvarar inte för utställarens affärsmässiga framgång eller mängden
kontakter på mässan. Arrangören ansvarar inte för de möjliga
störningar som huvudscenens program tillfälligt orsakar utställaren.
4. Annulleringsvillkor
Utställaren har rätt att annullera sitt deltagande utan avgift inom 14
dagar efter att arrangören har undertecknat bekräftelsen, under
förutsättning att det är minst 60 dgr kvar till mässan. Annulleringen bör
alltid ske skriftligt.
Nyttjanderätten till montern återgår till arrangören:
a) om inte monterhyran erläggs inom fastställd tid
b) om inte utställaren tar montern i besittning senast dagen innan
öppningsdagen kl. 17.00, om inte annat överenskommits.
Ifall deltagandet annulleras och villkoren ovan inte uppfylls, debiterar
arrangören hela monteravgiften och deltagaravgiften. Inkomna
betalningar återbetalas inte.
5. Byggande av montern
Utställaren ansvarar för uppmontering, inredning, nedmontering,
transporter, städning och avfallshantering av egen monter. Om
konstruktioner beställts av underleverantörer ansvarar de för upp- och
nedmontering av montern.
Följande åtgärder kräver alltid arrangörens godkännande på förhand:
- vägg- och inredningslösningar som överstiger 250 cm
- placeringen av utställningsföremål som väger över 1000 kg
- byggande av monter i två våningar
Ifall utställaren bygger väggar eller andra konstruktioner vilkas yttre
ytor är synliga mot grannmontern eller gångarna, är utställaren skyldig
att snygga till dem (t.ex. genom tapetsering, målning eller annan dylik
åtgärd).
För tvåvåningskonstruktioner bör arrangörens och myndigheternas

förhandstillstånd erhållas. Kvadratmeterhyran för den andra våningen
är 50 % av golvytans kvadratmeterpris. Ifall montern förses med ett
golv som ligger högre än 12 cm över hallgolvet, bör monterns öppna
sidor
förses med trappsteg, räcke eller annat skydd.
Utställaren har inte rätt att presentera montern och sina produkter eller
att dela ut broschyrmaterial i gångarna. Det är även förbjudet att dela ut
gratistidningar och reklammaterial på mässområdet och i dess
omedelbara närhet, om inte annat överenskommits med arrangören.
6. Skador
Utställaren ansvarar för skador som genom utställarens eller
underleverantörers förvållande åsamkas mässpublik, annan utställare,
arrangören, mässkonstruktioner, maskiner, utställningsföremål,
mässhallen eller mässområdet.
7. Elström och -arbeten
Arrangören svarar för den allmänna belysningen på området. Den
elström samt de installationsarbeten som behövs i montern beställer
utställaren av arrangören med anmälningsblanketten. Elektriska
monteringsarbeten på utställningsområdet bör utföras endast av ett av
arrangören utsett elinstallationsföretag. Arrangören ansvarar inte för
skador som uppstår vid eventuella elavbrott. Utställaren ansvarar för
elapparater som finns utställda i montern.
8. Brandskydd och övriga säkerhetsbestämmelser
Arrangören
ombesörjer
den
allmänna
brandövervakningen.
Brandmyndigheternas
givna
brandsäkerhetsanvisningar
för
mässområdet bör följas. För demonstrationer som eventuellt kan
äventyra brandsäkerheten, bör inskaffas förhandstillstånd av
brandmyndigheterna. Arrangören ombesörjer den allmänna ordningen
samt publikens säkerhet inom mässområdet.
9. Försäkringar
Utställaren ansvarar själv för ansvars- o.a. försäkringar som utställaren
anser vara nödvändiga. Ansvarsförsäkringen som tecknas av arrangören
täcker genom den egna personalens åtgärder eller av arrangörens
anläggningar och byggnader förorsakade eventuella skador som drabbar
tredje part.
10. Demonstrationer och förevisningar
Utställaren bör sörja för att filmer och videoprogram granskas före
offentlig visning. Arrangören har skaffat TEOSTO-tillstånd som
omfattar alla utställare. Demonstrationerna får inte störa
grannmontrarna.
Ljudvolymen
kontrolleras
och
störande
demonstrationer avbryts.
11. Passerkort
Endast personer som innehar av arrangören godkända passerkort får
under uppbyggnads- och nedmonteringstiden samt under mässdagarna
vistas på mässområdet. Antalet utställarkort bestäms på basen av
monterytans storlek. Kortet bör vara synligt fastsatt.
12. Force Majeure
Arrangören förbehåller sig rätten att inställa mässan eller förlägga den
till annan tidpunkt, ifall den på grund av oöverstigliga hinder inte kan
genomföras vid angiven tid.
13. Allmänna bestämmelser
Arrangören har skaffat gemensamt försäljningstillstånd för mässan.
Restaurangverksamheten drivs med ensamrätt utav arrangören utsedd
entreprenör. Deltagarvillkorens finskspråkiga form bör ligga som grund
vid behandlingen av eventuella tolkningsfrågor. Betalnings- och
rättegångsort är ömsesidigt Vasa stad.
Genom att underteckna anmälningsblanketten eller genom att
anmäla sig via internet förbinder sig utställaren att följa dessa
bestämmelser samt kompletterande instruktioner som arrangören
distribuerar.
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