DALYVAVIMO PARODOJE „SUPERNAMAI 2020“ SĄLYGOS
1. Organizatorius
Statybų žiniasklaidos kompanija „Super namai“,
Tel.: +370 611 84686
kristina@supernamai.lt , www.supernamai.lt

2. Data ir vieta
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2020 m. spalio 9-11 dienomis, Siemens Arena, Ozo g. 14, Vilnius
Parodos lankymo laikas:
 spalio 9-10 d. – nuo 10 iki 19 val.
 Spalio 11d. ‒ nuo 10 iki 16 val.
Dalyvių registracija parodos informaciniame centre vyks spalio 8 d. nuo 10 iki 19 val.
Ekspozicinių stendų išmontavimas pastato viduje bei eksponatų išvežimas – spalio 11 d. nuo
16 iki 22 val., spalio 12 d. nuo 8 iki 20 val.
Spalio 9-11 d. dalyviai su dalyvio pažymėjimais į vidaus ekspozicijas įleidžiami nuo 9 val. Per
tarnybinį įėjimą.
Visos ekspozicijos uždaromos ir perduodamos saugoti nuo 19 val. Parodos darbo valandomis
ir ekspozicinių stendų montavimo bei išmontavimo metu už stendų bei eksponatų saugumą
atsako patys dalyviai.

3. Dalyvių registravimas ir paraiškų pateikimas
3.1.
3.2.

3.3.

Paraiška-sutartis pildoma internetiniame puslapyje www.supernamai.lt.
Internetu pateikta dalyvio paraiška yra neatsiejama dalyvavimo sąlygų dalis, laikoma teisiniu
ir dalyvį įpareigojančiu dokumentu. Dalyvių paraiškos registruojamos iki 2020 m. rugsėjo 30
d. Paraiškos, pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, priimamos pagal galimybes.
Užpildžius paraišką, organizatorius parenka bei suderina su dalyviu stendo vietą pastato
viduje ekspozicijai įrengti.

4. Subeksponentai
4.1.

4.2.
4.3.

Dalyvis į savo stendą gali priimti subeksponentus (kitų įmonių eksponatus) tik tuo atveju, jei
užregistravo juos atitinkamoje paraiškos skiltyje ir pateikė parodos elektroniniam katalogui
informaciją.
Už kiekvieną subeksponentą pagrindinis dalyvis privalo sumokėti 150,00 Eur dydžio
subeksponento mokestį.
Subeksponentas turi teisę naudotis pagrindinio parodos dalyvio stendu ir privalo laikytis tų
pačių dalyvavimo parodoje sąlygų bei reikalavimų, kaip pagrindinis dalyvis. Pagrindinis
dalyvis yra visiškai atsakingas už subeksponento padarytą žalą ar nuostolius ir privalo juos
kompensuoti.

5. Dalyvavimo parodoje kainos (už visą parodos laiką)
5.1.

Paraiškos registracijos mokestis – 150,00 Eur.

Į registracijos mokestį įskaičiuota:





informacijos apie dalyvį pateikimas el. kataloge bei facebook paskyroje;
3 vnt. dalyvio kortelių kiekvienam užsakytam 6 m² ekspozicijos plotui;
interneto ryšys salėje;
organizacinės išlaidos.

5.2. Ekspozicijų plotų kainos ir stendų įrengimas
5.2.1. Salės ploto be įrangos kaina – 80,00 Eur/m² (atviro iš dviejų pusių kampinio ploto kaina
didesnė 5 %).
Į šią kainą įskaičiuota:







ekspozicinio ploto nuoma;
bendras patalpų apšvietimas;
bendrų erdvių valymas;
bendra ekspozicijos apsauga nuo 19 iki 9 val.;
renginių reklama;
informacijos žiniasklaidai pateikimas.

5.2.2. Standartinio stendo įrengimo kaina – 18,00 Eur/m².

Standartinį stendą sudaro:
 baltos 2,5 m aukščio ir 1 m pločio pertvarų sienelės;
 1 šviestuvas (100 W) kiekvienam 3 m² dydžio plotui;








1 stalas;
2 vnt. kėdžių;
užrašas ant frizo standartiniu šriftu (h=10 cm);
1 KW kištukinis lizdas (trijų dalių rozetė);
kiliminė danga;
šiukšliadėžė.

Visos dalyvavimo parodoje kainos nurodytos be PVM.

6. Papildoma stendo įranga ir jo įrengimas pagal individualų projektą
6.1.

Dalyvis savo stendui gali užsisakyti papildomos stendo įrangos ar paslaugų, taip pat įrengti
stendą pagal individualų projektą.

7. Mokėjimo sąlygos
7.1.

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

7.9.

Parodos organizatorius, gavęs paraišką-sutartį, išsiunčia dalyviui išankstinio mokėjimo
sąskaitą registracijos mokesčiui ir sąskaitos už nuomojamą stendo plotą bei standartinio
stendo įrangą 40 % dydžio sumai sumokėti. Ją dalyvis privalo sumokėti per 14 kalendorinių
dienų nuo šios sąskaitos išrašymo dienos.
Laiku nesumokėjus dalyvio registracijos bei avansinio mokesčio, dalyvio paraiška
netvirtinama ir stendui rezervuotas plotas gali būti skirtas kitam dalyviui.
Dalyvis, iki 2020 m. rugsėjo 14 d. privalo visiškai atsiskaityti už nuomojamą stendo plotą,
stendo įrangą ir paslaugas.
Atsisakius dalyvauti parodoje, registracijos ir 40 proc. Avansinis mokėjimas už
tuščio parodinio ploto nuomą NEGRĄŽINAMAS.
Dalyvis už parodinį plotą ir papildomas paslaugas moka gavęs išankstinio mokėjimo sąskaitas
per sąskaitose nurodytus laikotarpius.
Jei dalyvis neapmoka sąskaitų nurodytu laiku, jis į parodą neregistruojamas.
PVM sąskaitos-faktūros dalyviui įteikiamos parodos metu.
Dalyviai, užsiregistravę po paraiškų teikimo termino, registracijos mokestį ir tuščio parodinio
ploto nuomos mokestį (100 proc.) moka per išankstinio mokėjimo sąskaitose nurodytus
laikotarpius.
Registracijos dieną registruojami ir aptarnaujami bus tik visiškai už dalyvavimą parodoje
atsiskaitę dalyviai.

8. Bendrosios nuostatos
8.1.

8.2.

Už parodoje vykdomų darbų saugą, priešgaisrinę ir civilinę saugą, taip pat, parodoje
dirbsiančių darbuotojų visais minėtais ir kitais organizaciniais klausimais instruktavimą
atsako parodos dalyvis.
Pasirengimo parodai ir parodos metu sugadinus stendo įrangą ir padarius bet kokią žalą

8.3.

8.4.

parodos organizatoriams ar tretiesiems asmenims, parodos dalyvis privalo atlyginti 100 %
stendo vertės bei, kitu atveju, įvertintą ir suderintą žalos dydį.
Šios dalyvavimo parodoje sąlygos ir dalyvio pateikta paraiška yra dvišalis organizatoriaus ir
dalyvio susitarimas su visomis juridinėmis pasekmėmis. Dalyvis, pateikęs organizatoriui
dalyvio paraišką, patvirtina savo įsipareigojimą laikytis visų čia išdėstytų dalyvavimo sąlygų.
Įsigaliojus Bendrojo Duomenų Apsaugos Reglamento pasikeitimams sutinkate gauti UAB
„Super namai“ informaciją ir pasiūlymus.

