PTS MESSUT OY – YLEISET OSALLISTUMISEHDOT
Ilmoittautumalla mukaan messuille joko henkilökohtaisesti messujen yhteyshenkilön kanssa, internetsivujen kautta tai
hyväksymällä järjestäjän tekemän tarjouksen, sitoudumme osallistumaan messutapahtumaan ja noudattamaan PTS Messut
Oy:n yleisiä osallistumisehtoja sekä muita laadittuja ehtoja tai ohjeita.
1. Näytteilleasettajat ja tuotteet
Näytteilleasettajina voivat olla ilmoittautumislomakkeessa mainittujen tuotteiden maahantuojat, valmistajat, tuottajat ja heidän
valtuuttamansa edustajat sekä edellä mainittujen yhteisosastot ja tiedotusosastot. Näytteilleasettajina voivat olla myös julkiset
hallinnon laitokset, järjestöt, seurat ja kaupungit sekä kunnat.
Järjestäjällä on oikeus poistaa näyttelyesineet sekä sellaiset tuotteet tai palvelut, jotka voivat olla vaaraksi tai häiriöksi toisille
näytteilleasettajille tai yleisölle.
2. Ilmoittautuminen näytteilleasettajaksi sekä messuosaston laskutus
Ilmoittautuminen näytteilleasettajaksi tehdään, joko suullisella sopimuksella tai lähettämällä Järjestäjälle kirjallinen tai
sähköinen ilmoittautuminen. Ilmoittautumisen saatuaan Järjestäjä hyväksyy näytteilleasettajan ilmoittautumisen ja vahvistaa
sen kirjallisesti näytteilleasettajalle. Järjestäjällä on myös oikeus hylätä ilmoittautuminen. Osallistuminen laskutetaan ennen
messuja kesäkuun alussa. Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Näytteilleasettaja ei saa ilman järjestäjän
lupaa vuokrata tai luovuttaa osastoa edelleen.
3. Osaston peruuttaminen
Näytteilleasettajalla on oikeus peruuttaa osallistumisensa kirjallisesti tai suullisesti ilman seuraamuksia 14 vrk:n kuluessa
järjestäjän lähettämän tilausvahvistuksen päiväyksestä. Jos osasto perutaan lähempänä kuin kuusikymmentä (60) vuorokautta
ennen tapahtumaa, laskutetaan osaston kokonaishinnasta 30 %. Jos ilmoittautuminen on tehty lähempänä kuin kolmekymmentä
(30) vuorokautta ennen tapahtuman alkamista, on varaus sitova ilmoittautumispäivästä lukien ja osasto laskutetaan välittömästi
sekä mahdollisesta peruutuksesta laskutetaan osaston kokonaishinnasta 50%.
4. Osastojen rakentaminen
Näytteilleasettaja vastaa oman osastonsa pystyttämisestä, somistamisesta, purkamisesta, poiskuljetuksesta, siivoamisesta ja
jätehuollosta. Näytteilleasettaja vastaa kaikista osastolleen tilaamista töistä ja tarvikkeista tai muutoin osastonsa järjestäjälle
aiheuttamista kustannuksista, myös alihankkijoiden yms. osalta. Järjestäjällä on oikeus rajoittaa näyttelyosaston kokoa.
Näytteilleasettajan on huomioitava seuraavat asiat:
-

Kaksikerroksisten näyttelyrakennelmien pystyttämiseen tarvitaan lupa.
Näytteilleasettajan on huolehdittava telttojen riittävistä painoista ja kiinnityksistä.

5. Näytteille asettaminen
Näytteilleasettajan on hyväksytettävä järjestäjällä etukäteen seuraavat toimenpiteet:
-

Kaikkien muiden kuin näytteilleasettajan, hänen päämiestensä ja edustajien maininta näyttelyosastolla. Nimet
voidaan mainita maksutta, mutta asiasta sovittava.
Kaikki mainostaminen, jakelu ja muu toiminta näytteilleasettajan oman osaston rajojen ulkopuolella.

6. Vakuutukset
Näytteilleasettaja vastaa osastonsa rakenteille, laitteille ja näyttelyesineille tms. omaisuudelle sattuvista rikkoutumis-, varkausyms. vahingoista.
Näytteilleasettaja vastaa kaikista osastonsa rakenteiden, laitteiden, näyttelyesineiden tai toimintansa ja alihankkijoidensa
aiheuttamista henkilö- ja esinevahingoista, joita kolmansille osapuolille (kuten messuyleisölle tai toisille näytteilleasettajille),
Järjestäjälle tai messualueelle aiheutuu.
Näytteilleasettaja vastaa asianmukaisesta henkilö-, omaisuus-, ajoneuvo- ja vastuuvakuutusten hankkimisesta.
Messujen järjestäjällä on vastuuvakuutus. Järjestäjä vastaa sen oman henkilökunnan toimenpiteistä tai Järjestäjän laitteista ja
rakennuksista näytteilleasettajille tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.
7. Sähkövirta ja -työt
Tapahtuman järjestäjä vastaa alueen yleisvalaistuksesta. Näytteilleasettaja tilaa järjestäjältä sähköisesti osastollaan
tarvitsemansa sähkövirran samoin kuin tarpeelliset asennustyöt. Sähköasennuksista vastaa järjestäjän valitsema asennusliike
Alahärmän Sähkö Oy. Järjestäjä veloittaa sähkövirran ja asennuksen sekä osastolta mahdollisesti kadonneet hallitsemansa
tarvikkeet. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista sähkökatkoksen aiheuttamista vahingoista.
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8. Palo- ja muu turvallisuus
Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Kulkutiet on pidettävä avoinna
hätäpoistumisen varalta. Paloturvallisuutta mahdollisesti vaarantavien laitteiden esittelyyn on saatava paloviranomaisen
ennakkolupa. Tupakointi on sallittu ainoastaan erillisillä tupakointialueilla. Koneita ja muita välineitä esiteltäessä on
noudatettava työturvallisuuslain ja -asetusten vaatimuksia.
9. Vartiointi
Järjestäjä vastaa vartioinnista ja yleisestä järjestyksestä messualueella mutta ei vastaa tavaroiden, rakenteiden, tms.
mahdollisesta vioittumisesta tai katoamisesta.
10. Havaintoesitykset
Näytteilleasettaja vastaa järjestäjän tiloissa esittämiensä elokuvien, video-ohjelmien, muiden kuvaohjelmien ja tallenteiden
asianmukaisesta ennakkotarkastuksesta sekä tekijänoikeuslain edellyttämistä maksuista esittämiensä musiikki- ja muiden
teosten osalta. Esitykset eivät saa häiritä muita messuosastoja.
11. Kulkuluvat, näytteilleasettajarannekkeet ja pysäköintiluvat
Näytteilleasettajan toimihenkilöillä ja alihankkijoilla sekä kaikilla näytteilleasettajan messuosastolla työskentelevillä on oltava
valmistelu-/ja rakentelupäivänä järjestäjän antama kulkulupa. Kaikkina muina aikoina edellä mainituilla tahoilla on oltava
järjestäjän antamat rannekkeet, jotta kulkeminen messualueella sujuvaa. Messuosastoon sisältyy osastoon kuuluva määrä
näytteilleasettajarannekkeita. Messujen ajaksi on saatavana lisäksi ylimääräisiä maksullisia näytteilleasettajarannekkeita.
Messujen ajaksi on saatavana myös pysäköintilupia, jotka oikeuttavat ilmaiseen pysäköintiin näytteilleasettajille tarkoitetulla
pysäköintialueella.
12. Näytteilleasettajatiedot
Näytteilleasettajan nimi ja esiteltävät tuotteet julkaistaan maksutta osastonumeroinnin mukaisesti näytteilleasettajaluettelossa,
joka julkaistaan sekä sähköisissä palveluissa että Power Truck Show’n messuoppaassa ja lehdessä.
13. Force majeure
Järjestäjä ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat messutapahtuman peruuttamisesta tai siirtämisestä toiseen
ajankohtaan ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimaisena esteenpä pidetään järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella
olevaa tapahtumaa, jota Järjestäjä ei ole voinut kohtuudella ottaa huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia
Järjestäjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää.
14. Muut ehdot
Lillbacka Powerco Oy:llä on yksinoikeus ravintolatoimintaan messualueella.
Suomenkielisiä osallistumisehtoja pidetään perustana mahdollisia tulkintatapauksia käsiteltäessä.
Osapuolten väliset erimielisyydet, joita ei saada muutoin ratkaistua, käsitellään Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa.

