PRIMORSKI SEJEM d.o.o.
Čevljarska 17, p.p. 721, 6001 Koper
Tel.: 05/626-02-16; Fax: 05/626-11-66
e-mail: info@gast.si; www.gast.si
TRR: SI56 6100 0001 0351 896
ID SI 60709243
Smo davčni zavezanec
ŠIFRA

PRIJAVA IN POGODBA

HALA

R.P.

izpolni organizator

1. OSNOVNI PODATKI FIRME

obrazec št. 1

ROK PRIJAVE: Do zasedenosti razpoložljivih mest

2. ALI BOSTE NA SEJMU DIREKTNO PRODAJALI
*Polni naziv podjetja:

Potrjujemo, da izpolnjujemo vse zakonsko določene pogoje za
prodajo blaga na drobno.

o Ne
o Da

*Ulica:
*Poštna številka:

3. TEHNOLOŠKE NOVOSTI

*Kraj:

*Telefon za katalog:

*Fax:

*E-pošta za katalog:
*Spletni naslov:
Transakcijski račun podjetja:
Naziv in enota banke:
ID Št. za DDV:
Davčni zavezanec

DA o

4. PROGRAM DOGAJANJ NA RAZSTAVNEM
PROSTORU

NE o

degustacije, demonstracije...
Kontaktna oseba:
Telefon kont. osebe:

Fax:

Mobilni:
E-pošta kont. osebe:

5. OBVEZEN VPIS V SEJEMSKI KATALOG

OPOMBA: Podatki označeni z * bodo zajeti
kot obvezni vpis v katalog programa.

Logotip v tiskani izdaji kataloga 45,00 Eur
Logotip na spletu s povezavo na vašo spletno stran

Polletno
75,00 Eur

Povzetek teksta v angleškem jeziku

Letno
125,00 Eur

Vsak razstavljalec je dolžan objaviti zahtevane osnovne podatke (uradni naziv, naslov,
telefon in telefax) in razstavne eksponate oz. storitve v sejemskem katalogu na svoje
stroške. Prav tako je dolžan vpisati vse zastopane firme ter njihove eksponate.
TEKST ZA OBVEZEN VPIS V KATALOG (do 70 besed), vsaka nadaljna beseda je 0,45 Eur.
Osnovnih podatkov o podjetju v tem tekstu ni potrebno ponovno navajati!
(Daljše tekste pošljite po elektronski pošti)

6. SEZNAM ZASTOPANIH PODJETIJ - vključeno v prijavnino
Firma
Mesto

Država

Razstavni predmeti/storitve

V cenah ni upoštevan DDV!
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7. RAZSTAVNI PROSTOR NEOPREMLJEN

V primeru, da razstavljalec dvigne svojo stojnico v nadstropje in ima na njej funkcionalno površino, je cena najema v vrednosti
30% od osnovne cene njegovega razstavnega prostora. V nadstropju bomo imeli __________ m2 funkcionalne površine.
CENA / m2
Eur

NAROČAMO

ŽELJENA
Višina m

Dolžina m

Globina m

Skupaj
površina m2

SKUPAJ CENA
Eur

NOTRANJI RAZSTAVNI PROSTOR - neopremljen
a) o v nizu (ena stran odprta)

min 9 m2

o 72 Eur

o3 o4

b) o kotni (dve strani odprti)

min 21 m2

o 77 Eur

o3 o4

c) o čelni (tri strani odprte)

min 42 m2

o 82 Eur

o6 o7

d) o otočni (štiri strani odprte)

min 90 m2

o 87 Eur

o6 o7

o ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR min 6 m2

o 40 Eur
2 Eur

EKOLOŠKO NADOMESTILO - obvezno
SORAZSTAVLJALCI (vpis podatkov posebej)

• prijavnina___kom. x 95,00 Eur • vpis v katalog___kom. x 95,00 Eur

REGISTRACIJA - obvezno
Vključuje: Zavarovanje odgovornosti po splošnih pogojih, Stalne vstopnice po ključu, Prijavnino in Wi-Fi
Vpis v KATALOG (obvezno) Prijava do 1.12. 2021 popust 40%
Vključuje: vpis v seznam razstavljalcev z opisom razstavnega programa in zastopanih podjetij v tiskano verzijo kataloga in splet, 1 izvod kataloga.

150,00
150,00

7a. Za udeležbo na sejmu je obvezna ureditev prostora.
• Razstavljalec, ki naroči NEOPREMLJEN razstavni prostor mora le tega opremiti s soglasjem organizatorja v naslednjem obsegu: obodne stene, talna
obloga, tabla z napisom in obvezno priložiti projektno skico postavitve opreme.
o Naročamo ureditev razstavnega prostora (izpolnite obrazec št. 2 oz. pošljite nam ponudbo)
o Razstavni prostor bomo uredili sami

8. ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK
o
o
o
o
o

1,5 kW, 220V / 10A
3 kW, 220V / 16A
5 kW, 220V / 380V / 3x 10A
5-10 kW, 220V / 380V / 3x 16A
10-15 kW, 220V / 380V / 3x 20A

(dovod do razstavnega prostora / priklop na euro konektor)

90,00
110,00
145,00
155,00
175,00

EUR/kos
EUR/kos
EUR/kos
EUR/kos
EUR/kos

_____
_____
_____
_____
_____

kos
kos
kos
kos
kos

o
o
o
o
o
o

15-20 kW, 220V / 380V / 3x 25A
20-30 kW, 220V / 380V / 3x 35A
30-40 kW, 220V / 380V
40-50 kW, 220V / 380V
50-80 kW, 220V / 380V
nad 80 kW, 220V / 380V

NOČNI TOK (za hladilne naprave)

200,00
240,00
290,00
330,00
380,00
450,00

EUR/kos
EUR/kos
EUR/kos
EUR/kos
EUR/kos
EUR/kos

_____
_____
_____
_____
_____
_____

kos
kos
kos
kos
kos
kos

(75% osnovne cene) ____________________ kos

PRIKLJUČITEV EL. OMARE, NAPRAVE ALI STROJA
KOMPLETNO S KABLOM, RAZVODNICO IN Z MERITVIJO
ZAŠČITE TER PREIZKUSOM DELOVANJA (cena 25 Eur/h)

NAJEM ELEKTRORAZDELILNE OMARICE

Do priključne moči _________ W

o vpišite moč kW ______________________

Število kosov
_________

o do 5 varov. elementov / 16 A
95,00 Eur o do 35 varov. elementov / 16 A
280,00 Eur
50 kW (350 Eur / 100Kw)
o do 10 varov. elementov / 16 A
115,00 Eur o do 50 varov. elementov / 16 A
440,00 Eur
Podatki o izvajalcu električne instalacije znotraj razstavnega prostora - postavljalcu štanta (naziv podjetja in odgovorni)

Možni načini priklopa elektrike po dvoranah
Prizidek dvorane A, avla dvorane A,
prehod A - A2, dvorana E (Jurček):
Euro vtičnice: enofazne 16 A in trifazne 16 A, do 15 KW

Dvorana A:
Euro vtičnice 32 A

Dvorana A2 in hala C:
Euro vtičnice 16 - 63 A

Dvorana B (vsi nivoji):
Euro vtičnice 10 - 63 A

Tehnična služba uredi dovod - električni vodnik, od razdelilnega mesta v hali do razstavljavčevega razstavnega prostora. Za priključke nad 3 KW je obvezna namestitev ustrezne razdelilne
elektro omare (zagotovi jo razstavljalec sam ali pa jo naroči). V primeru posebnih zahtev (npr. močnejši priključki) je potrebno predložiti ustrezno dokumentacijo (vezalne sheme ipd.)
Izvajalec električne instalacije na razstavnem prostoru (razstavljalec sam ali pooblaščeno podjetje, ki ima sklenjeno pogodbo z GR) mora z izjavo potrditi, da so bili pri izvajanju del
upoštevani ustrezni tehnični predpisi, standardi in normativi. Izvajalec električne instalacije na razstavnem prostoru mora obvezno poskrbeti za ozemljitev kovinskih delov konstrukcije.

Pomembno opozorilo:
V samih napeljavah v času montaže še ni električnega toka.
Priklop elektrike se izvrši po zaključku elektroinstalacijskih del!
Za postavitev lastnih razstavnih prostorov so zagotovljene delovne vtičnice z električnim tokom.
NAČRT MIKROLOKACIJ INSTALACIJSKIH PRIKLJUČKOV
Prosimo vas, da na načrtu vrišete svoj razstavni prostor in označite številke
sosednjih razstavnih prostorov.

9. PRIKLJUČEK ZA VODO Z ODTOKOM
o Priključek za vodo - prvi
o Priključek za vodo - dodatni

75,00 EUR/kos _____ kos
45,00 EUR/kos _____ kos

10. INTERNET / TELEFONSKI PRIKLJUČEK
o Internetna linija 2Mb/s
75,00 EUR/kos _____ kos
o Internetna linija 20/20Mb/s (statičen IP) 150,00 EUR/kos _____ kos
o WiFi - brezžična linija
Vključeno v prijavnino

Legenda:
EL - elektrika
TEL - telefon
INT - internet
V - voda
- 1m2

2

Najem telefonskega aparata je vključen v ceno.
Telefonski impulzi niso vključeni v ceno. Obračunajo se ob koncu
sejma po ceniku Telekoma Slovenije glede na dejansko porabo.
V cenah ni upoštevan DDV!

11. SEJEMSKI KATALOG
- Naklada: 7.000; tisk: color; A-4 (21 x 29,7 cm).
- Distribucija: Vsak obiskovalec ga prejme brezplačno; (služil bo tudi kot promocijsko gradivo po sejmu!).

Barvni oglas
1/1 stran
1/2 strani
1/4 strani
1/8 strani

Dim. v mm
190 x 277
190 x 136 / 92,5 x 277
92,5 x 136
92,5 x 65,5

Eur
1.290,00
790,00
490,00
345,00

Eur
Ovitek
druga stran .......... 1.450,00
tretja stran ........... 1.650,00
zadnja stran ......... 1.950,00

Rok oddaje gradiva: 12.1.2022

12. INTERNETNO OGLAŠEVANJE NA www.gast.si
Pošljite nam ponudbo

13. OSTALE MARKETINŠKE STORITVE

14. DELITEV REKLAMNIH LETAKOV

Naročamo ponudbo ostalih storitve kot so transparenti,
zastave in jumbo panoji na sejmišču.
Sponzorske ponudbe - želim ponudbo
Razno (opišite) ____________________________

Deljenje prom. materiala na sejmu izven razs. prostora (1 oseba)
oseb
letaki do A4 formata največ 4 strani
revije in katalogi

70,00 Eur/dan
120,00 Eur/dan

Za nerazstavljalce je cena 150% višja!

15. VSTOPNICE

16. NAROČILO PARKINGA

PRIPADAJOČE STALNE VSTOPNICE ZA RAZSTAVLJALCE

o Na dodatnem parkirišču ob sejmišču 40 eur/kom _____ kom

Naročamo še
DODATNE Z NEOMEJENIM ŠTEVILOM VSTOPOV
kom: ______ 30,00 Eur/kos

Brezplačne
POVRŠINA m2

NEOMEJENO ŠTEVILO VSTOPOV

POVRŠINA m2

NEOMEJENO ŠTEVILO VSTOPOV

do 12 m2

2 kom

50 - 70

6 kom

12 - 30

3 kom

70 - 90

7 kom

30 - 40

4 kom

nad 90

8 kom

40 - 50

5 kom

17. NAROČILO POSLOVNIH VABIL
Za povabilo vaših poslovnih partnerjev na obisk sejma lahko koristite možnost elektronskih ali tiskanih poslovnih vabil v več jezikih.
Podrobnosti pošljemo po e-pošti. Zanimamo se za:
o Elektronska poslovna vabila
o Tiskana poslovna vabila
18. STORITVE NA SEJMU
Želimo prejeti podatke za naslednje storitve:
o Čiščenje razstavnega prostora
o Hostesa
o Grafične storitve (črkoslikarstvo)
o Viličar
o Prenočišča o Sejna soba
o Skladiščenje
o Zavarovanje o Najem kavnega aparata

o Razno _________________

V cenah ni upoštevan DDV!

Za enkratno plačilo do 15. 12. 2021 priznamo 3% popust!

S svojim podpisom dovoljujem, da Primorski sejem d. o. o. , Čevljarska ulica 17, p. p. 721, 6001 Koper moje zgoraj navedene podatke obdeluje v skladu z zakonom o varstvu
osebnih podatkov in sicer v svojih zbirkah in jih uporablja v naslednje namene: statistične obdelave, segmentacije udeležencev, izpolnjevanje pogodbenih in zakonskih
obveznosti, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, publikacij in vabil na dogodke ter za telefonsko, pisno in elektronsko obveščanje. Moje osebne podatke lahko
Primorski sejem d. o. o. obdeluje še 10 let po zadnji udeležbi na sejmu ali drugi prireditvi oziroma do preklica pisne privolitve veljavna zakonodaja ne določa drugačnih rokov.
Potrjujemo na hrbtni strani te prijave navedene pogoje razstavljanja in jih nepreklicno in izključno priznavamo in sprejemamo kot vsebino.
Prosimo, da prijavo izpolnete čitljivo in en podpisan in žigosan izvod vrnete na naslov: Primorski sejem d. o. o. , Čevljarska ulica 17, p. p. 721, 6001 Koper ali po elektronski
pošti: info@gast.si .

Kraj in datum

Podpis in žig razstavljalca
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PRAVILNIK O SPLOŠNIH POGOJIH SODELOVANJA NA SEJMU GAST EXPO 2022
Ta pravilnik določa razmerja med razstavljavcem in organizatorjem sejma Primorski sejem d.o.o. glede
sodelovanja, medsebojnih finančnih obveznosti, poravnavi kakršnekoli škode in podobnega v zvezi s
sejmom. V primeru, če nastopi situacija, ki je ta pravilnik ne predvideva, se uporabljajo uzance oziroma
dobri poslovni običaji.
1.člen
Cene, ki veljajo za prireditev, so navedene v obrazcih št. 1 in 2 in so brez DDV. Organizator si pridržuje
pravico spremembe cen z uporabo klavzule »vpliv spremenjenih okoliščin«, ki to zahtevajo posebne
okoliščine, ki jih na dan oblikovanja cen ni mogel predvideti (133. člen ZOR). Razstavni predmet je vsak
predmet, ki ga opredeli razstavljavec ob prijavi na sejem ali katerikoli drug predmet, ki je postavljen na
ogled z dovoljenjem organizatorja. Pogodba je sklenjena med razstavljavcem in organizatorjem, katere
del tvorijo ti pogoji. Razstavni prostor je lahko opremljen razstavni prostor, ki ga daje v najem
organizator, ali pa samo dogovorjen neopremljen prostor za razstavljanje. Pooblaščeni izvajalci so
osebe in podjetja, ki jih je najel organizator za postavitev, sestavljanje ali opremljanje razstavnih
prostorov, oziroma za opravljanje drugih storitev. Pristojne službe so organizacije, ki imajo zakonsko
pooblastilo za izdajanje predpisov javne varnosti. Splošni pogoji opredeljujejo razmerja med
razstavljavcem in organizatorjem sejma glede sodelovanja, medsebojnih finančnih obveznosti,
poravnavi kakršnekoli škode in podobnega v zvezi s sejmom.
Prijava za sodelovanje na sejmu je lahko predložena organizatorju na uradno izpolnjenem, tipskem
prijavnem obrazcu. Za veljavno se šteje tudi prijava, ki je poslana po faksu ali internetu. Za prijavo se
šteje tudi po elektronski pošti naročilo nastopa na sejmu ali potrditev ponudbe s strani razstavljavca. S
prijavo vstopa razstavljavec v pogodbeni odnos. Prijava je hkrati za razstavljavca pravno
zavezujoča in nepreklicna pogodba.
S prijavo razstavljavec tudi izjavlja, da soglaša z določbami tega pravilnika o splošnih pogojih
sodelovanja na sejmu in jih sprejema kot sestavni del te pogodbe. Če razstavljavec v roku 5 dni po oddaji
prijave ne ugovarja pisno, se šteje da je pogodba nepreklicno sklenjena.
S svojim podpisom dovoljujemo, da Primorski sejem d.o.o. naše podatke iz prijave in pogodbe obdeluje
v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov, in sicer v svojih zbirkah in jih uporablja v naslednje
namene: statistične obdelave, segmentacije udeležencev, izpolnjevanja pogodbenih in zakonskih
obveznosti, pošiljanje ponudb, reklamnega materiala, publikacij in vabil na dogodke ter telefonsko,
pisno in elektronsko anketiranje. Naše podatke lahko Primorski sejem d.o.o. obdeluje še 10 let po zadnji
udeležbi na sejmu ali drugi prireditvi oz. do preklica pisne privolitve, v kolikor veljavna zakonodaja ne
določa drugačnih rokov.
2. Člen
Razstavljavec je dolžan organizatorju 45 dni pred sejmom posredovati natančne podatke o razstavnih
oziroma prodajnih izdelkih in storitvah. Organizator si pridržuje pravico ukrepati, vključno s prepovedjo
razstavljanja in odstranitvijo izdelkov iz razstavnega prostora, če razstavljavec zahtevanih podatkov ne
posreduje in organizator naknadno ugotovi, da le-ti ne ustrezajo navedbam razstavljavca. Organizator
lahko v takem primeru odstopi od pogodbe in na stroške razstavljavca odstrani take razstavne
predmete.
Razstavljavci morajo prireditelju predložiti osnutke (projekte) postavitve in opreme svojih razstavnih
prostorov, ki jih mora prireditelj potrditi pred začetkom montaže. Višina razstavnega prostora je lahko
največ 250 cm. Za višji razstavni prostor je potrebno pisno dovoljenje prireditelja. Razstavljavec pri
postavitvi razstavnega prostora ne sme posegati izven dodeljenega prostora
3. Člen
Razstavljavec ne sme oddati v podzakup razstavnega prostora ali dela razstavnega prostora tretji osebi
brez predhodnega soglasja organizatorja. Na osnovi soglasja je razstavljavec dolžan organizatorju
posredovati podatke o sodelujočih in njihovem razstavnem programu 45 dni pred sejmom.
4. Člen
Na prireditvi lahko razstavljajo domači in tuji razstavljavci, katerih razstavni predmeti ustrezajo temi
prireditve. Trgovski zastopniki in uvozniki lahko razstavljajo predmete firm, ki jih zastopajo. O pripustitvi
razstavljavca na prireditev in o dodelitvi razstavnega prostora odloča organizator, ki razporeja razstavni
prostor v najboljšem interesu prireditve upoštevajoč razpoložljivo površino razstavnega prostora za
določeno posamezno dejavnost oz področje in po tehničnih zmožnostih. Po proučitvi navedenih dejstev
organizator določi velikost, lego in tip razstavnega prostora ter o tem pisno obvesti razstavljavca.
Organizator si pridržuje pravico do premestitve razstavljavca, če je to v interesu sejma oz. prireditev.
Organizator ima pravico dodeliti razstavljavcu do cca. 10% razstavnega prostora več ali manj.
Vsako spremembo dodeljenega razstavnega prostora mora odobriti organizator. Organizator lahko
premesti ali zapre tudi vhode in izhode iz dvoran in po potrebi opravi tudi druge spremembe razstavnega
prostora. Če prireditelj razstavljavcu po sprejemu njegove prijave iz kakršnega koli razloga ne more
dodeliti razstavnega prostora, ima razstavljavec pravico do vračila že plačanega zneska
5. Člen
Stalne vstopnice za razstavljavce: Po potrditvi razstavnega prostora prejme razstavljavec za osebe na
razstavnem prostoru stalne vstopnice za razstavljavce. Število vstopnic organizator določi v “Navodilih
za razstavljavce”. Pri nepravilnem ravnanju s stalnimi vstopnicami si prireditelj pridržuje pravico do
njihovega odvzema
6. Člen
V primeru, da razstavljavec odpove pogodbo se obveže plačati: - Registracijo in vpis v katalog, če
odpove sklenjeno pogodbo 10 dni po sklenitvi pogodbe;
- 50 % naročenih storitev, v kolikor razstavljavec odpove pogodbo od 60 do 30 dni pred pričetkom sejma;
- 100 % naročenih storitev, v kolikor razstavljavcev odpove sodelovanje manj kot 30 dni pred pričetkom
sejma.
Razstavljavec mora odpoved pogodbe sporočiti pisno. Datum priporočene pošiljke oz datum sprejema
pisne odpovedi se šteje za dan podane odpovedi. V primeru, ko odpoved za udeležbo na sejmu ni
podana v pisni obliki oziroma, ko razstavljavec s konkludentnim ravnanjem - torej s tem ko ne uredi
svojega sejemskega prostora, sploh dejansko ne razstavi svojega blaga na predvidenem prostoru mu
organizator zaračuna 100% vrednost naročene storitve.
7. Člen
Organizator ima pravico zavrniti prijavo oz. že sklenjeno pogodbo v primerih:
- če je razstavljavec v času prijave ali sklenjene pogodbe v poravnalnem ali stečajnem likvidnostnem
postopku;
- če ima organizator do razstavljavca odprte terjatve od prejšnjih prireditev ali drugih oblik sodelovanja;
- če razstavni eksponati ne ustrezajo sejemski prireditvi po vsebini in namenu razstavljanja;
- če razstavljavec ne dostavi dokumentov na zahtevo organizatorja;
- drugih poslovnih razlogov.
8. Člen
Organizator ima pravico ob prijavi zahtevati od razstavljavca, le-ta pa mora imeti na razstavnem
prostoru vedno na vpogled:
- obrtno dovoljenje oziroma registracijo z določbo pristojnega organa, da so izpolnjeni z zakonom
določeni pogoji za opravljanje dejavnosti;
- ustrezno (poprešnje) soglasje pristojnega zdravstvenega in veterinarskega inšpektorata, če bo
razstavljavec na prireditvi opravljal promet z živili in s predmeti splošne rabe, degustacije živil ali
demonstracijo premetov splošne rabe oz. gostinsko dejavnost.
- dokazila o zavarovanju oseb in predmetov
Organizator ima pravico odpovedati sodelovanje (nastop) razstavljavcu na prireditvi, če ne dostavi
zahtevanih dokumentov.
Razstavljavec je za neposredno prodajo na sejmu dolžan zaprositi organizatorja za potrebno dovoljenje.
Promet blaga in storitev mora razstavljavec opravljati v skladu z veljavnimi predpisi, vključno s
pridobitvijo vseh potrebnih soglasij.
Razstavljavci se morajo na sejmišču vesti na način, ki ni neprijeten drugim razstavljavcem,
obiskovalcem ali organizatorju. V kolikor razstavljavci tega pogoja ne upoštevajo, ima organizator
pravico nemudoma prekiniti pogodbo o sodelovanju
9. Člen
Če se mora prireditev časovno premakniti, skrajšati, podaljšati ali prostorsko premestiti, razstavljavci
nimajo pravice odpovedati sodelovanja ali zahtevati povračila škode.
10. Člen
Razstavljavec vzdržuje in čisti najeti razstavni prostor na svoje stroške. Prav tako mora razstavljavec na
svojem razstavnem prostoru za obiskovalce obvezno zagotoviti možnost za garderobo, odlaganje
smeti. Razstavljavec ne sme postavljati ali razobesiti izven svojega razstavnega prostora kakršnihkoli
propagandnih in drugih sporočil, če nima dovoljenja organizatorja.
Ob prijavi je razstavljavec dolžan pisno obvestiti organizatorja, ali bo imel na dodeljenem prostoru
kakršnekoli prireditve (npr. glasbeni nastop, demonstracijo uporabe izdelkov ipd.). Organizator lahko po
že izdanem pisnem dovoljenju omeji ali prepove predstavitve ki povzročajo hrup, umazanijo, prah,
uhajanje plinov oz. kako drugače ovirajo potek prireditve. Predstavitev lahko poteka izključno na
dodeljenem razstavnem prostoru razstavljavca.
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11. Člen
Organizator sejma ne odgovarja za uničenje ali poškodbo stvari razstavljavca zaradi naslednjih

nevarnosti: požara, strele, eksplozije, viharja, toče, udarca motornega vozila ali premičnega delovnega
stroja, padca letala, manifestacij in demonstracij, tatvin, ropov in odgovornosti ter dodatnih nevarnosti:
poplave, izliv vode, izteka (lekaže), samovžiga zalog in loma ali kakšnega drugega vzroka. Za
zavarovanje le teh je dolžan poskrbeti razstavljavec kakor tudi za zavarovanje lastne odgovornosti.
Organizator ne prevzema nikakršnega jamstva za vozila, ki jih na območju sejmišča in zunanjega
parkirišča pustijo razstavljavci, njihovi uslužbenci ali pooblaščenci oz. njihovi izvajalci. Razstavljavec oz.
njegov izvajalec je dolžan zavarovati razstavne oz. prodajne predmete in drugo opremo na razstavnem
prostoru na svoje stroške.
Razstavljavec odgovarja za škodo in nesrečo, ki jo povzroči organizatorju ali tretji osebi on sam ali
njegovo osebje.
Razstavljavec je dolžan na svojem razstavnem prostoru pred pričetkom prireditve preveriti ali se na
njem morda nahajajo neznani predmeti. Morebitno prisotnost le-teh je dolžan takoj telefonsko ali osebno
javiti organizatorju.
V ceno registracije je vključeno tudi zavarovanje odgovornosti razstavljavca. To krije škodo, ki jo utrpijo
tretje osebe v skladu spošnimi pogoji zavarovalnice 01-ODG-01/17 (celotni pogoji so na spletni strani
organizatorja). Zavarovanje krije škodo zaradi zahtevkov, ki so posledica nenadnih in pretresljivih
dogodkov (nesreče), nastalih v neposredni zvezi z zavarovančevo sejemsko dejavnostjo na
zavarovalnem kraju. Zavarovalna vsota: 50.000 EUR. Odbitna franšiza: 10 % od škode, minimalno 250
EUR.
ZAVAROVALNI KRAJ je območje sejma GASTexpo.
ZAČETEK IN KONEC ZAVAROVALNEGA JAMSTVA Zavarovalno kritje se začne dva dni pred
začetkom sejma (ob 00,00 uri tistega dne) in se konča en dan po zaključku sejma (ob 24,00 uri tistega
dne)
PLAČILO PREMIJE Zavarovalna premija torej prijavnina mora biti plačana pred začetkom sejma
oziroma jamstva. V primeru neplačila registracije do dveh dni pred začetkom sejma zavarovalnica ne
prevzema zavarovalnega jamstva.
12. Člen
Razstavljavec je dolžan najkasneje 45 dni pred pričetkom sejma predložiti organizatorju osnutek
ureditve zakupljenega prostora in naročilo za opremo in priključke. V primeru, da si razstavljavec
opremlja razstavni prostor sam, je dolžan organizatorju sporočiti skupaj s prijavo naziv in naslov
izvajalca, ki mora pred pričetkom del imeti urejena poslovno- tehnična razmerja z organizatorjem sejma.
13. Člen
Razstavljavec lahko prične z delom na razstavnem prostoru v skladu s pravilnikom oz. navodili, ki so
objavljena na spletni strani organizatorja. Montaža in demontaža morata biti predhodno registrirani.
Razstavni prostor mora biti popolnoma urejen najmanj 3 ure pred otvoritvijo sejma Razstavljavec ne
sme pred koncem sejma začeti z odstranjevanjem razstavnih predmetov z razstavnega prostora.
Razstavljavec in njegov izvajalec morata v času montaže in demontaže ter v času trajanja sejma
upoštevati požarno-varnostne predpise, predpise s področja varstva pri delu in druge tehnične predpise
in splošne pogoje dela na sejmišču.
14. Člen
Prevzem izvedenega naročila opravita razstavljavec in predstavnik izvajalca najkasneje:
- 12 ur pred pričetkom prireditve za razstavni paviljon;
- 3 ure pred prireditvijo za elektro, telefonske in vodovodne priključke;
- do začetka prireditve za dodatna naročila in storitve, ki so bila naročena in plačana najmanj 24 ur prej.
Razstavljavec, ki v tem času ne prevzame opravljenega naročila, ni upravičen do kasnejših reklamacij
na opravljeno storitev, če je ta izvedena v skladu z naročilom.
15. Člen
Razstavljavec se obvezuje, da bo na svojem razstavnem prostoru prisoten v času montaže in
demontaže ter v delovnem času sejma.
V tem času prevzema razstavljavec vso odgovornost za opremo in razstavljene eksponate.
Ob koncu sejma je razstavljavec dolžan predati opremo in razstavni prostor v stanju, kot jo je prejel.
Vsako povzročeno škodo je dolžan takoj poravnati.
16. Člen
Razstavljavec se obveže plačati stroške naročenih storitev po cenah, ki so dogovorjene in navedene v
tej prijavi. DDV ni vključen v navedene cene in ga plača razstavljavec.
Po dostavi prijave prireditelju razstavljavec prejme predračun/ponudbo, ki ga mora poravnati v roku, ki je
na njem naveden. Plačilo predračuna/ponudbe jepogoj za nastop (sodelovanje) razstavljavca na
prireditvi. V primeru nepravočasnega plačila si organizator pridržuje pravico zaračunati zakonske
zamudne obresti oziroma odklonil udeležbo razstavljavca na sejmu, kar pa razstavljavca ne odvezuje od
poravnave zaračunanih stroškov.
Prireditelj se zavezuje izstavljati račune v skladu s pozitivno zakonodajo. V primeru zamude roka plačila
lahko prireditelj zaračuna razstavljavcu še zakonite zamudne obresti.
Razstavljavec lahko ugovarja računu pisno v 8-ih dneh po izstavitvi računa.
Če razstavljavec ugovarja samo za del računa, je nesporni del računa dolžan poravnati v roku in na
način, ki je določen s to prijavo.
Naročene storitve tik pred sejmom in med sejmom je razstavljavec dolžan poravnati takoj.
Organizator ne jamči za nepopoln vpis v katalog zaradi pomanjkljivo vpisanih podatkov s strani
razstavljavca. Razstavljavec je dolžan dostaviti podatke za vpis v katalog ob prijavi oz. najkasneje 40 dni
pred začetkom prireditve. Če razstavljavec dostavi prireditelju podatke manj kot 40 dni pred začetkom
prireditve oziroma jih ne dostavi, bodo v katalogu objavljeni le osnovni podatki (generalije) razstavljavca.
V primeru, da bo organizator potrdil prijavo znotraj 40-dnevnega roka do izvedbe sejma, si pridržuje, da
bo razstavljavca navedel le na uradni spletni strani sejma. Prireditelj si pridržuje pravico, da vsebino
vpisa v sejemski katalog ustrezno skrajša in prilagodi, vendar ne odgovarja za morebitne napake.
Morebiten vpis razstavljavca v dodatek h katalogu se šteje kot obvezni vpis v katalog. Če vpis v dodatek
kataloga zaradi prevelike zamude roka ni mogoč, je razstavljavec kljub temu dolžan poravnati celoten
znesek, ki zajema prijavnino in obvezni vpis v katalog.
Za vse še neporavnane terjatve prireditelja do razstavljavca ima prireditelj zastavno (pridržno) pravico
do vsega na sejmišče prinesenega blaga (razstavni predmeti, oprema in druge stvari) razstavljavca. V
tem primeru se razstavljavec odpove vsem pravicam iz naslova motenja posesti. Zadržani predmeti se
skladiščijo na stroške in riziko razstavljavca. Če razstavljavec ne poravna odprte terjatve v 30 dneh po
končani prireditvi, ima organizator pravico zadržano blago prodati in iz izkupička poravnati neplačano
terjatev in ostale stroške, morebitno razliko pa nakazati v roku 15 dni od dneva prodaje razstavljavcu.
17. Člen
Morebitne reklamacije mora razstavljavec pisno uveljaviti takoj, ko so nastali razlogi zanje. Kasnejših
reklamacij organizator ne bo mogel upoštevati.
18. Člen
Če razstavljavec krši določila glede tega pravilnika ima organizator pravico ukrepanja vključno s
prepovedjo sodelovanja na sejmu. V takšnem primeru razstavljavec nosi vse stroške o pogodbi in
morebitne druge stroške.
Vse določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na razstavljavce, veljajo enako tudi za prodajalce in druge
udeležence na sejmu.
19. Člen
Organizator ima pravico stojnice in eksponate razstavljavca fotografirati, narisati ali posneti na filmski ali
video trak in gradivo uporabiti za lastne potrebe ali za splošno uporabo. Razstavljavec se odpove vsem
ugovorom iz naslova avtorskih pravic. Brez odobritve organizatorja lahko razstavljavec fotografira,
nariše ali posname na filmski ali video trak izključno le lastno stojnico in eksponate.
20. Člen
Vse določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na razstavljavca veljajo enako tudi za prodajalce in druge
udeležence na sejmu.
21. Člen
Organizator lahko sejem odpove 21 dni pred začetkom montaže sejma. Ne glede na določbo prejšnjega
stavka, pa organizator lahko odpove sejem tudi kasneje zaradi morebitne višje sile ali predpisa, ki
prepoveduje zbiranje na javnih prireditvah, kar onemogoča izvedbo sejma. V obeh primerih
razstavljavec in organizator drug do drugega nimata finančnih obveznosti in organizator bo vsa
vplačana sredstva vrnil razstavljavcu.
22. Člen
Razstavljavec je dolžan upoštevati določila slovenske tehnične zakonodaje, sploh Zakon o splošni
varnosti proizvodov (uradni list RS, št. 23/1999) in zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in
ugotavljanje skladnosti (uradni list RS, št. 59/1999) in ostale zakone ter predpise.
23. Člen
Organizator in razstavljavec bosta vse spore reševala sporazumno. Če do sporazuma ne bi prišlo, je za
rešitev spora pristojno sodišče v Kopru

