PÄRNUMAA INFOMESS SUUNAJA OSAVÕTUTINGIMUSED
Infomess Suunaja veebilehel www.suunaja.ee registreerimislehe täitja ja Infomess
Suunaja korraldaja Pärnu Messikeskus OÜ vahel loetakse allolev kohustuslikult
järgitavaks alates registreerimislehe saatmise hetkest veebilehel (Submit“ nupu
vajutamisest) ning selle jõudmisest Pärnu Messikeskus OÜ-ni. Sellest hetkest
loetakse, et pooled on kokku leppinud järgnevas:
1. Lepingu pooled
1.1. Pärnumaa Infomess Suunajat korraldab Pärnu Messikeskus OÜ aadressiga
Metsa 1, Pärnu 80024, telefon 4431515, suunaja@suunaja.ee. Pärnu
Messikeskus OÜ tohib korraldusel kaasata vajadusel ka teisi ettevõtjaid.
1.2. Pärnumaa Infomess Suunaja kodulehel www.suunaja.ee registreerimislehe
täitnud organisatsioon.
2. Pärnumaa Infomess Suunaja toimumisaeg ja koht
2.1. Pärnumaa Infomess Suunaja toimub kodulehel www.suunaja.ee märgitud ajal
ja kohas.
3. Eksponent ja kaaseksponent
3.1. Eksponendiks loetakse juriidilist või füüsilist isikut, kes on täitnud veebilehel
www.suunaja.ee registreerimislehe ja saatnud selle Pärnu Messikeskus OÜ-le
veebilehe vahendusel.
3.2. Kaaseksponendiks loetakse juriidilist või füüsilist isikut, kes eksponeerib oma
tooteid või teenuseid põhieksponendi poolt üüritud messipinnal.
Kaaseksponendile kehtivad eksponendile kuuluvad õigused ja kohustused.
4. Messiboksi suurus ja asukoha määramine
4.1. Eksponent märgib veebilehel www.suunaja.ee soovitud messiboksi suuruse.
4.2. Standartmõõtmetest väljuvate messibokside suurused tuleb eraldi kokku
leppida korraldajatega.
4.3. Korraldaja määrab messiboksi asukoha vastavalt infomess Suunaja üldisele
kontseptsioonile, tavale ning külastajate huve silmas pidades. Korraldajad
arvestavad võimalusel messiboksi asukoha määramisel eksponendi huve ja
soove.
5. Messiboks
5.1. Messiboksi kuuluvad: tekstivöö osaleja nimega, mille pikkus on kuni 40
tähemärki; infolett; toolid; üldkoristamine.
5.2. Lisakonstruktsioone, mööblit jms on võimalik tellida korraldajatelt täiendava
hinnakirja alusel.
6. Lepingu tasu
6.1. Eksponent kohustub tasuma Infomess Suunaja tasu vastavalt poolte
kokkuleppele.
7. Reklaam ja müük

7.1. Eksponendil on õigus kasutada enda reklaamimiseks üüritud messiboksi.
Välja võib panna ainult neid reklaamimaterjale, milles reklaamitakse boksi
üürinud asutust.
7.2. Reklaamplakatid jm paigaldamine on lubatud ainult selliste vahendite abil,
mis ei riku messiboksi seinu, vaipa jm messiboksi kuuluvat.
Reklaammaterjalid tuleb messiboksist eemaldada enne demontaaži algust,
vastasel
juhul on
eksponent kohustatud tasuma
korraldajale
reklaammaterjalide eemaldamisel tekkinud kulutused.
7.3. Jaemüük on üritusel lubatud, kui eksponent on selle kohta sõlminud
korraldajaga kirjaliku kokkuleppe.
7.4. Reklaami paigaldamine väljaspool üüritud näitusepinda on lubatud korraldaja
kirjalikul nõusolekul.
8. Eksponendi vastutus
8.1. Eksponent on kohustatud suhtuma tema käsutusse antud messiboksi ja selle
inventari heaperemehelikult. Eksponent vastutab tema käsutusse antud boksi
materjalide ja seadmete eest (nende rikkumine, kadumine) alates üleandmise
momendist nende tagastamiseni korraldajale.
8.2. Eksponendil on keelatud kõrvaldada eksponaate enne messi lõppu.
8.3. Eksponendil ei ole õigust ilma korraldaja eelneva nõusolekuta välja üürida
messiboksi või anda osa sellest kolmandale osapoolele.
8.4. Eksponent kohustub vajadusel hüvitama igasuguse kahju nii korraldajatele,
messibokside ehitajale, Pärnu Kontserdimajale ja infomessi külastajale või
teistele isikutele.
8.5. Eksponendi poolt paigaldatud kleepkiled, kleebis – ja muu reklaammaterjal
peab olema seinaelementidelt ja muult inventarilt seda kahjustamata
eemaldatud.
8.6. Eksponent ei tohi häirida oma tegevuse või heliga kõrvalbokse. Kui
korraldajale on laekunud kaebusi teiste eksponentide häirimisest tegevuse või
heliga ja eksponent ei ole lõpetanud häirivat tegevust, vaatamata korraldajate
nõudmisele, on korraldajal õigus eksponent infomessilt kõrvaldada.
Kõrvaldamisega seotud kulutused on kohustatud tasuma kõrvaldatud
eksponent.
9. Korraldaja vastutus
9.1. Korraldaja vastutab üldise korra eest territooriumil, kuid mitte eksponaatide
ja muude materjalide kahjustamise või kadumise eest.
9.2. Korraldaja ei vastuta vääramatu jõu (force majeure) poolt tekitatud
kahjustuste, teiste eksponentide, külastajate poolt põhjustatud kahjustuste
eest.
9.3. Korraldaja süü läbi infomessi mittetoimumise korral tagastab korraldaja
eksponendile 100% viimase poolt tasutud osavõtumaksu ja pinnaüüri.
9.4. Korraldaja ei vastuta eksponentide, konstruktsioonide turvalisuse, materjalide
ning seadmete kahjustamise ja kadumise eest infomessi toimumise ajal.
9.5. Korraldaja ei vastuta eksponentide poolt jagatava informatsiooni õigsuse ja
sisu eest.
10. Lepingust taganemine

10.1. Messiboksi kasutamise õigus läheb korraldajale, kui osalustasu või
messiboksitasu ei ole tasutud õigeaegselt või kui eksponent ei pea kinni
käesolevas lepingus kokkulepitust.
10.2. Kui eksponent soovib lepingust taganeda, on ta kohustatud sellest
kirjalikult teavitama infomessi korraldajaid punktis 1.1 nimetatud aadressil.
10.3. Kui lepingust taganemine toimub 2 kuu jooksul enne messi toimumist, on
eksponent kohustatud tasuma vaatamata taganemisele infomessi osalustasu ja
messiboksi tasu.
10.4. Kui korraldaja taganeb lepingust põhjusel, et eksponent pole sobilik
infomessil osalema, tagastab korraldaja eksponendile osalustasu ja
messiboksi tasu.
11. Pretensioonid
11.1. Kõik vastastikused pretensioonid tuleb esitada kirjalikult messi
ettevalmistus- või tööperioodil. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.
11.2. Pretensioonid püütakse lahendada pooltevahelise läbirääkimise teel.
11.3. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtulikul teel
Harju Maakohtus.

