VERO2019–TAPAHTUMAN OSANOTTOEHDOT
1. NÄYTTELYPAIKAN VARAUS
Sitova varaus tehdään täyttämällä ilmoittautumislomake tapahtuman
kotisivuilla tai lähettämällä täytetty ilmoittautumislomake sähköpostitse
järjestäjälle. Järjestäjän kirjallisesti lähettämä vahvistus on molempia
osapuolia sitova 14 vuorokauden kuluttua vahvistuksen päiväämisestä.
Näytteilleasettajalla ei ole oikeutta ilman järjestäjän kirjallista lupaa
vuokrata ja/tai luovuttaa edelleen osastoa tai sen osaa. Näyttelyosasto
vuokrataan välimyyntiehdoin.

2. OSALLISTUMISMAKSU
Osallistumismaksuun sisältyvät varausmaksu (530 € + alv / näytteilleasettaja) ja näyttelypaikkavuokra ja mahdolliset tietoiskuaikojen
maksut.
Valmiiksi rakennetuissa osastoratkaisuissa (Pakettiosasto) rakenteet laskutetaan erillisellä laskulla. Rakennelaskun lähettää rakentajayritys suoraan näytteilleasettajalle. Myös muut tekniset palvelut veloitetaan erillisillä laskuilla. Tarkemmat tiedot näistä lisäpalveluista löytyvät infosta,
joka toimitetaan näytteilleasettajille n. 3 kk ennen tapahtuman alkua
sähköisesti.
Osastolla voidaan vain järjestäjän suostumuksella mainita muu kuin
näytteilleasettajan, hänen päämiehensä tai edustajansa toiminimi, jolloin siitä peritään alanäytteilleasettajamaksuna varausmaksun suuruinen korvaus (530 € + alv / yritys). Alanäytteilleasettajamaksu oikeuttaa
alanäytteilleasettajan nimen näkymiseen näytteilleasettajalistassa mm.
kutsukortissa sekä yritysesittelyyn netissä julkaistavassa tapahtumajulkaisussa ja nimen näkymisen osastolla. Veronmaksajain Keskusliitto pidättää itsellään oikeuden myös jälkikäteen periä em. maksun ilmoittamatta jääneistä alanäytteilleasettajista.

3. RAKENTEET JA RAKENNEKORKEUS
Osallistumismaksuun ei sisälly seinä- tai muita rakenteita. Mikäli osasto
sijaitsee toisen osaston vieressä, on osastolla oltava väliseinät (250 cm
korkeat) ja takaseinä. Mikäli osastona on saareke, voidaan osasto
toteuttaa ilman seinärakenteita. Näytteilleasettajalla ei ole lupaa ilman
erillissopimusta käyttää hyväkseen toisen näytteilleasettajan rakentamia
väliseiniä. Näytteilleasettajalla ei myöskään ole oikeutta käyttää Marina
Congress Centerin (MCC) kiinteitä seiniä osastonsa seininä.
Näyttelyn rakennekorkeus on 250 cm. Seuraavat toimenpiteet
edellyttävät aina MCC:n hyväksymisen etukäteen:
- yli 400 kg:n painoisen näyttelyesineen sijoitus
- 250 cm:n korkeuden ylittävät rakenne- ja somistusratkaisut.
- Korotettujen lattioiden, näyttely- ja katosrakennelmien sekä mattoteippien käytöstä on neuvoteltava erikseen MCC:n kanssa.
Näytteilleasettaja vastaa osastolle tuomistaan sähkölaitteista, osastolla
tarvittavista viranomaisluvista sekä musiikin esittämisen osalta tekijänoikeuslain edellyttämistä maksuista. Suoramyynti osastoilla on
sallittua vain siitä erikseen sovittaessa.

4. MAKSUEHDOT
1. erä Rekisteröitymismaksu 530 euroa (+ voimassaoleva alv) laskutetaan kahden viikon kuluttua varausvahvistuksesta.

ti. Mikäli ilmoittautuminen on tehty lähempänä kuin kolmekymmentä
(30) vuorokautta ennen tapahtuman alkamista, on varaus sitova
ilmoittautumispäivästä lukien. Nämä peruutus- ja maksuehdot koskevat
myös ilmoittautumisen yhteydessä tilatun pakettiosaston rakenteita.
Osaston käyttöoikeus palautuu järjestäjälle:
- jos näytteilleasettaja peruttaa ilmoittautumisensa
- ellei maksuja suoriteta määräajassa
- ellei näytteilleasettaja ota osastoa käyttöönsä viimeistään
11.3.2019 klo 18.00 mennessä, mikäli muusta ei ole sovittu.
Jos näyttelytilan käyttöoikeus palautuu järjestäjälle, on järjestäjällä
oikeus periä osallistumismaksut täysimääräisinä järjestäjän vahvistaman
ilmoittautumisen mukaisesti. Järjestäjällä on tällöin oikeus myydä näyttelytila uudelleen tai käyttää tila muuhun tarkoitukseen.

6. TAPAHTUMAJULKAISU eli NÄYTTELYLUETTELO
TAPAHTUMASIVUILLA
Näytteilleasettajan kontaktitiedot ja esiteltävien tuotteiden/ palveluiden
esittely tapahtuman verkkosivuilla sisältyy osallistumismaksuun. Järjestäjä ei vastaa julkaisussa mahdollisesta ilmenevistä virheistä eikä sitoudu julkaisemaan niiden osallistujien tietoja, jotka eivät niitä määräaikaan
mennessä toimittaneet.

7. YLEISET MÄÄRÄYKSET
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tapahtuman peruuttamiseen tai
siirtämiseen toiseen ajankohtaan tai paikkaan ellei tätä tapahtumaa
voittamattomien esteiden vuoksi voida järjestää edellä mainittuna aikana ja paikassa.
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden kieltää sellaisten tuotteiden ja
palveluiden tarjoamisen, jotka voivat vaarantaa tapahtuman onnistumisen tai asettaa tapahtuma kielteiseen valoon tai ovat muuten sopimattomia.
Näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näitä osanottoehtoja sekä
täydennykseksi annettuja ohjeita. Näistä poikkeaminen voi aiheuttaa
näyttelyosaston sulkemisen. Näytteilleasettaja on vastuussa messurakennuksille tai messualueella mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista.
Lehtien ja esitteiden jakelu ja oman osaston markkinointi muualla kuin
omalla näyttelyosastolla on kielletty, ellei järjestäjän kanssa asiasta ole
erikseen sovittu.
Scandic-ravintoloilla on yksinoikeus ravintolatoimintaan Marina Congress Centerissä.
Näitä osanottoehtoja pidetään perustana mahdollisia tulkintatapauksia
käsiteltäessä. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

8. JÄRJESTÄJÄ
Veronmaksajien Vero2018 vastuullinen järjestäjä on Veronmaksajain
Keskusliitto ry / Verotieto Oy ja tapahtuman myynnistä ja käytännön
toteutuksesta vastaa An-Net Oy.

2. erä Näyttelypaikkavuokra sekä luento / tietoiskuajat laskutetaan
tammikuussa 2019.

5. PERUUTUSEHDOT
Näytteilleasettajalla on oikeus peruuttaa ilmoittautumisensa neljäntoista
(14) vuorokauden kuluessa Järjestäjän lähettämän vahvistuksen päiväyksestä. Peruutus on tehtävä kirjallisesti. Jos näytteilleasettaja peruuttaa ilmoittautumisensa myöhemmin, on Järjestäjällä oikeus periä osallistumismaksut täysimääräisinä vahvistetun ilmoittautumisen mukaises1.6.2018

