Osallistumisehdot Kelkka & ATV Expo

1. TAPAHTUMA
Järjestäjä: Pieksämäen seudun moottorikelkkakerho Snow Team ry
Puhelin: Kari Skön 0400 888755 (kari.skon@gmail.com) / Anssi Tarkiainen 040 8327819
(anssitt@gmail.com)
Tapahtuman nettisivut: www.snowteam.fi
Messupaikka: Pieksämäen Veturitori ja piha-alueet / Tallikankaankatu 3, 76100 Pieksämäki
Messuaika: 26.11.2016 klo 10.00 – 17.00
Sisäänpääsy:
Aikuiset 10 €
Alle 15 v. ilmaiseksi
2. NÄYTTEILLEASETTAJAT
Kelkka & ATV Expo:n kutsutaan näytteilleasettajiksi maastoajoneuvoharrastuksiin liittyvien
ajoneuvojen, tarvikkeiden ja varusteiden valmistajat, maahantuojat sekä alan kauppaan ja palveluun
liittyvä yritystoiminta.
3. ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen voi tapahtua ilmoittautumis-lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostin kautta.
Ilmoittautumislomakkeen voi palauttaa tapahtumajärjestäjälle sähköpostitse. Tapahtumajärjestäjän
vahvistama varaus on molempia osapuolia sitova näyttelypaikkaa ja paikanvuokraa koskeva sopimus.
Varausvahvistuksen yhteydessä tapahtumajärjestäjä toimittaa näytteilleasettajalle sähköpostitse
vahvistuksen lisäksi kartan osaston sijainnista ja koosta. Osasto laskutetaan 31.10.2016 mennessä.
Näytteilleasettajalla on oikeus ilman, että paikkavuokraa peritään, kirjallisesti peruuttaa
osallistumisensa ennen osaston maksun erääntymistä.

Messupaikkojen vahvistaminen aloitetaan 1.9.2016 ja näytteilleasettajien ilmoittautumisaika päättyy
1.11.2016. Tapahtumajärjestäjä varaa itselleen oikeuden paikkamuutoksiin, jos se on
messukokonaisuuden kannalta välttämätöntä.
4. PAIKKAVUOKRAT
Vuokrat määräytyvät osaston sijainnin ja koon mukaan.
Sisäosastot Veturitorilla ja Veturitorin parvella: 10 €/m2 (Pienin osastokoko 8 m2)
Ulko-osastot Veturitorin piha-alueella: 5 €/m2 (osastot määritellään näytteilleasettaja tarpeiden
mukaan. Ulko-osastot sijaitsevat murskepintaisella alueella).
Messuosastojen minimi veloitus 100 euroa.
Veturitorin alueen lattia on suojattava messumatolla. Veturitorin parvella sijaitsevia osastoja ei
tarvitse matottaa. Mattokustannus määräytyy osaston koon mukaan. Messualueen matottaa
Messupojat Oy. Messupojilta saa kaiken mitä messuosastojen toteuttaminen vaatii (suunnittelun,
rakentaminen, kalustevuokraus, messumatot, av-tekniikka, valaistustekniikka, trussit, somisteet).
Yrityksen palveluihin voi käydä tutustumassa osoitteessa: www.messupojat.com. Osaston matto
laskutetaan tapahtuman jälkeen.
5. MAKSUEHDOT
Näyttelypaikkamaksu on maksettava laskun eräpäivän mukaan. Näyttelyosaston lasku erääntyy

maksettavaksi viimeistään 31.10.2016. Viivästyskorko maksuissa on 10 %. Esittelijäkortit luovutetaan
näytteilleasettajalle, kun kaikki maksut on suoritettu.
6. PERUMINEN
Ellei maksuja suoriteta määräaikana tai ellei näytteilleasettaja ota osastoa haltuunsa viimeistään
25.11.2016 klo 21 mennessä ennen messujen avausta, on tapahtumajärjestäjällä automaattisesti
oikeus luovuttaa paikka toiselle näytteilleasettajalle.
Mikäli näyttelypaikkasopimus perutaan 1.11.2016 mennessä, on järjestäjällä oikeus periä
näytteilleasettajalta 50 % paikan vuokrasta. Mikäli peruminen tapahtuu tämän jälkeen, peritään
kaikki näytteilleasettajalle kuuluvat maksut täysimääräisinä. Peruminen on tehtävä kirjallisesti.
Sopimuksen purkautuessa näytteilleasettajasta johtuvasta syystä, suorittaa tämä aina jo erääntyneet
maksut.
7. OSASTOJEN RAKENTAMINEN JA PURKAMINEN
RAKENTAMINEN
Rakentaminen tulee tehdä pääasiassa perjantaina 25.11.2016 klo 12.00 – 21.00. Osastoja voi
viimeistellä lauantaina 26.11.2016 klo 7.00 – 10.00 välisen ajan. Messujen rakennus- ja purkuaikana
messualueella saa oleskella vain ne henkilöt, joilla on messujärjestäjän antama
näytteilleasettajakortti.
Näytteilleasettaja huolehtii itse osastonsa rakentamisesta, somistamisesta, turvallisuudesta ja
rakenteidensa siisteydestä. Tapahtumajärjestäjä tarkistaa messualueen lauantaiaamuna
epäasiallisten rakenteiden varalta. Järjestäjällä on tarkastuksen yhteydessä oikeus poistattaa

epäasialliset rakenteet. Rakenteiden tulee olla sellaisia, etteivät ne häiritse viereisiä tai muita
messuosastoja. Näytteilleasettaja ei saa ilman suostumusta käyttää hyväkseen toisen
näytteilleasettajan tai messualueen rakenteita. Rakentamisen tai rakenteiden aiheuttamista
vaurioista vastaa näytteilleasettaja. Rakennuskorkeutta ei ole tarkemmin rajoitettu
messualueella, mutta normaalia korkeammista rakenteista tulee tiedottaa tapahtumajärjestäjää.

Sisäpuolisesta messualueesta osastot tulee suojata messumatolla Veturitorin alueella. Parvella olevia
osastoja ei tarvitse matottaa. Moottorikelkkojen tai muiden laitteiden kuljettaminen sisäpuolen
messualueelle tulee tehdä niin, etteivät ajoneuvot tai laitteet aiheuta vaurioita messualueen
lattiapinnoille. Esim. moottorikelkkojen siirtämisessä tulee huomioida, etteivät kovapalaraudat ota
lattiaan. Tapahtumajärjestäjällä on alueella käytettävissä ”kelkkarenki” korvauksetta. Mikäli siirroissa
käytetään trukkia, on siitä ilmoitettava järjestäjälle etukäteen. Tapahtumajärjestäjä valvoo
rakentamisen ja purun yhteydessä, että ajoneuvot siirretään osastoille ja osastoilta annettujen
ohjeiden mukaisesti. Osastoilla lattiat tulee suojata moottorikelkkojen suksien kohdalta mustalla
vanerilevyllä tai kumimatolla, mikäli on vaarana että kovapalaraudat voivat aiheuttaa vaurioita
messualueen lattialle. Järjestäjä on varannut kumilappuja messupaikalle suojaamista varten.
Näytteilleasettaja on velvollinen korvaamaan kokonaisuudessaan rakennukselle tai ulkotiloille
aiheuttamansa vahingot.
PURKAMINEN
Osastojen purkaminen voidaan aloittaa aikaisintaan 26.11.2016 klo 17.00 ja osastot on purettava ja
poiskuljetettava viimeistään klo 24.00 mennessä. Edellä mainitun jälkeen osastot puretaan ja
poistetaan näytteilleasettajan laskuun. Näyttelytilat on luovutettava messujärjestäjälle samassa
kunnossa kuin ne olivat näytteilleasettajan käyttöön annettaessa.

8. TAVAROIDEN LÄHETYS JA VASTAANOTTAMINEN
Näytteilleasettajat toimittavat messutavaransa messupaikalle omalla kustannuksellaan. Messujen
järjestäjä ei vastaa tavaroiden vastaanottamisesta, purkamisesta tai säilytyksestä eikä myöskään
messujen jälkeen tavaroiden pois lähettämisestä. Mikäli messutavarat tarvitsevat varastotilaa, tulee
näytteilleasettajan sopia asiasta erikseen järjestäjän kanssa.
9. SÄHKÖ JA NETTI
Messujen järjestäjä huolehtii yleisvalaistuksesta. Näytteilleasettaja saa sähkövirtaa tilauksesta.
Osastojen sisäisestä asennuksesta vastaa näytteilleasettaja. Varmistaakseen sähkövirran ja
asennuksen saannin on ne syytä tilata ajoissa.
Tapahtuma-alueella on näytteilleasettajien käytössä vapaa wlan-verkko.
10. PUHTAANAPITO
Messujärjestäjä huolehtii yleisten tilojen puhtaanapidosta. Näytteilleasettaja on velvollinen
huolehtimaan oman osastonsa siisteydestä.
11. PALOTURVALLISUUS, VARTIOINTI, VAKUUTUKSET, TYÖTURVALLISUUS
Jokainen näytteilleasettaja huolehtii itse tarvitsemistaan vakuutuksesta (palo, varkaus ym.),
viranomaisluvista ja toimintansa lainmukaisuudesta. Hän sitoutuu noudattamaan yleisiä
voimassaolevia palo- ja työturvallisuus- yms. ohjeita. Messujen aikana noudatetaan kaupungin
palotoimen antamia paloturvallisuus-ohjeita. Tupakointi sisätiloissa on kielletty. Järjestäjä
huolehtii messualueen yleisestä palosuojelusta, yleisestä vartioinnista sekä yövartioinnista ja
yleisestä järjestyksestä vastaamatta kuitenkaan tavaroiden katoamisesta tai vioittumisesta.
Messujen vastuuvakuutus korvaa järjestäjän henkilökunnan toimenpiteistä tai laitteista ja
rakennelmista kolmannelle henkilölle aiheutuneet vahingot.
12. HAVAINTOESITYKSET
Näytteilleasettaja on velvollinen tekemään Teoston ja Gramexin kanssa sopimuksen
audiovisuaalisten laitteiden käyttämisestä ja musiikkiesitysten toteuttamisesta osastollaan.
Havaintoesitykset eivät saa häiritä naapuriosastoja. Mikrofonien käytöstä tuote-esittelyssä on
sovittava erikseen järjestäjän kanssa. Järjestäjä vastaa messujen yleisestä Teosto- ja Gramex
maksusta.
13. ESITTELIJÄKORTIT
Näytteilleasettaja saa messuosastolla työskentelevää henkilökuntaansa varten esittelijäkortteja
erikseen tilattavan määrän mukaisesti. Korttien määrässä huomioidaan osaston
koko. Esittelijäkortit ovat noudettavissa messuinfosta perjantaina 25.11.2016 klo 12.00 lähtien.
Näytteilleasettajien pysäköintiin annetaan ohjeet esittelijäkorttien noudon yhteydessä.
14. ASIAKASKORTIT
Näytteilleasettajalla on oikeus tilata asiakkailleen kertakäyntiin oikeuttavia asiakaskortteja, 10 €/kpl.
Messujärjestäjä laskuttaa näytteilleasettajaa tilattujen korttien mukaan. Asiakaskortit tulee tilata
ilmoittautumisen yhteydessä tai viimeistään 15.10.2016. Asiakaskortit toimitetaan viimeistään
1.11.2016.
15. FORCE MAJEURE
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden ylivoimaisen esteen sattuessa messujen siirtämiseen tai
peruuttamiseen korvauksetta puolin tai toisin.

16. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
Mahdolliset valitukset on tehtävä kirjallisesti järjestäjälle viimeistään 26.11.2016 mennessä.
Myöhemmin jätettyjä valituksia ei käsitellä. Ilmoittuessaan messuille näytteilleasettaja sitoutuu
noudattamaan näitä osanottajaehtoja sekä tapahtumajärjestäjän mahdollisesti antamia lisäohjeita.
Suoritus- ja lainkäyttöpaikka määräytyy molemminpuolisesti järjestäjän kotipaikkakunnan mukaan.
Kaikki osallistumisehdoissa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverottomia.
Tervetuloa!
PSMKK Snow Team ry

