19.-22.10.2017

Osallistumisehdot 1.3.2017
Järjestäjä
Horse Expon järjestäjänä toimii BCM Scanhorse Oy Ab
Aika ja paikka
Horse Expo järjestetään Helsingin Jäähallissa 19.- 22.10.2017 Helsinki International Horse
Show´n yhteydessä. Huomioi, että Horse Expo on nelipäiväinen kun Helsinki International Horse
Show on viisipäiväinen.
Horse Expon aukioloaika
Expo Paviljonki on avoinna yleisölle torstaista 19.10. sunnuntaihin 22.10.
Aukioloajat ovat 19.10. klo 12.00 - 22.00, 20.10. klo 10.00 - 22.00, 21.10. klo 10.00 - 22.00
ja 22.10. klo 10.00 - n. 18.30.
1. Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on suoritettava 1.9.2017 mennessä järjestäjälle. Näyttelypaikat täytetään ilmoittautumisten
saapumisjärjestyksessä. Vain kirjalliset ilmoittautumiset huomioidaan.
Varausmaksu laskutetaan välittömästi ilmoittautumisen saavuttua järjestäjälle. Varausmaksua ei palauteta
mahdollisen peruutuksen sattuessa (kohta 8) eikä sitä vähennetä vuokrasta.
Näytteilleasettajalla ei ole oikeutta ilman järjestäjän kirjallista suostumusta vuokrata tai luovuttaa osastoa tai
sen osaa toiselle. Järjestäjän kirjallisesti vahvistama varaus/varausmaksulasku on molempia osapuolia sitova.
2. Mahdolliset muutokset
Järjestäjällä on oikeus rajoittaa näyttelyosaston kokoa tai olla hyväksymättä ilmoittautumista. Järjestäjä pyrkii
mahdollisuuksien mukaan täyttämään näytteilleasettajan toivomukset paikan ja koon suhteen. Järjestäjä
pidättää oikeuden osastojen sijaintia koskeviin muutoksiin. Mikäli osaston kokonaisneliömäärä vähenee sen
sijaintiin tehtävien muutosten johdosta, järjestäjä hyvittää jo suoritetusta osallistumismaksusta suhteessa
näyttelytilan vähenemiseen.
Mikäli näytteilleasettaja ei ole tyytyväinen osastonsa sijaintiin, hänen tulee huomauttaa siitä kirjallisesti (sähköpostilla) järjestäjälle 7 vuorokauden kuluessa vastaanotettuaan järjestäjän vahvistuksen.
Mikäli näytteilleasettaja ja järjestäjä eivät sovi uudesta näyttelytilasta palautetaan jo suoritetut varaus- tai
osallistumismaksut ja varaus peruutetaan. Varausmaksu palautetaan myös siinä tapauksessa, että järjestäjä ei
voi antaa näytteilleasettajalle oikeutta osallistua esim. tilan puutteen, tavaravalikoiman tai viranomaispäätöksen
takia.
3. Näkyvyys ja mainostaminen
Näytteilleasettaja saa näyttelyosastollaan mainostaa yritystään ja tuotteitaan sekä päämiehiään ja edustajiaan.
Osastolla tapahtuvasta muiden kuin mainittujen yritysten mainostamisesta järjestäjällä on oikeus periä erillinen
mainosmaksu, 300 €/yritys. Mainostaminen edellyttää järjestäjän kirjallisen hyväksynnän kaksi viikkoa ennen
tapahtuman alkua. Näytteilleasettajalla ei ole oikeutta mainostaa tuotteitaan tai esitellä yritystään varaamansa
osaston rajojen ulkopuolella.

HUOM! Osastoilla ei saa esitellä kello- tai korualan tuotteita tai tuotemerkkejä. Kello- ja korualan yksinoikeudet ovat varatut.
4. Osastovuokra
Expo Paviljonki
* 230 €/m², valmisosasto
* 205 €/m², ilman rakenteita
* Kulmaosasto ja päätyosasto + 5 %
Ulko-Expo (pääsisäänkäynnin ulkopuolella)
* 73 €/m²
* Traileripaikka (3 m x 7 m) 500 €
Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.
6. Osaston vuokraan sisältyy
Vuokraan sisältyy helmenharmaat osastoseinät (alumiiniprofiilia), punainen matto, otsalauta ilman tekstiä
(tekstitilan korkeus 20 cm), sähköpiste ja kohdevalot (1 kpl/2 m²).
Ulko-Expossa vuokraan kuuluu paikka pääsisäänkäynnin ulkopuolella, Nordenskiöldinkadun puolella.
7. Maksuehdot
Varausmaksu suoritetaan järjestäjän lähettämässä laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Suoritettua
varausmaksua ei vähennetä osaston vuokrasta.
Osastovuokra erääntyy maksettavaksi seuraavasti:
* 50 % vuokrasta erääntyy 5.5.2017
* 50 % vuokrasta erääntyy 1.9.2017
Järjestäjällä on oikeus hyväksyä 1.9.2017 jälkeen tehtyjä varauksia. Tällöin sitova varaus edellyttää varausmaksun ja vuokran suorittamista 7 päivää laskutuksesta kuitenkin viimeistään 1.10.2017.
Vuokra on suoritettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Mikäli laskua ei suoriteta eräpäivään
mennessä, on järjestäjällä oikeus peruuttaa varaus.
8. Varauksen peruutus
Näytteilleasettajalla on oikeus kirjallisesti peruuttaa osallistumisensa 7 päivän kuluessa järjestäjän vahvistusksen / varausmaksulaskun päiväyksestä.
Osaston käyttöoikeus palautuu järjestäjälle seuraavissa tapauksissa:
a) ellei varausmaksua tai paikanvuokraa suoriteta eräpäivään mennessä
b) ellei näytteilleasettaja ota näyttelyosastoa käyttöönsä viimeistään klo. 8.00 torstaina 19.10.2017 mikäli
muusta ei ole kirjallisesti sovittu.
Sopimuksen peruuntuessa edellisessä mainituin perustein tai muulla tavoin näytteilleasettajasta johtuen,
järjestäjä ei palauta jo suoritettuja maksuja. Mikäli osallistuminen peruutetaan 1.9.2017 jälkeen, on näytteilleasettaja velvollinen maksamaan osaston vuokran kokonaisuudessaan.
9. Näytteille asettaminen ja osastojen rakentaminen
Mikäli näytteilleasettaja toteuttaa osastoaan käyttäen omia osastorakenteitaan, on tästä sovittava erikseen
järjestäjän kanssa ja osastopiirros on toimitettava järjestäjälle vähintään kuukautta ennen tapahtuman alkua.
Järjestäjällä on oikeus periä ennakkomaksu tilatuista lisäpalveluista. Järjestäjä toimittaa näytteilleasettajalle
näyttelyosallistumiseen ja rakentamiseen liittyvät yksityiskohtaiset ohjeet sekä tilauskuvastot kalusteista sekä
hinnastot ja tilauslomakkeet. Näytteilleasettaja vastaa kaikista lisätilauksistaan aiheutuneista kustannuksista.
Osastorakenteiden maksimikorkeus on 2,50 m. Mikäli näytteilleasettajan tilantarve ylittää edellä mainitut

maksimikorkeudet on hänen siitä erikseen sovittava järjestäjän kanssa.
Expo Paviljonkissa on lattian painorajoitus on 500 kg/m².
Helsingin Jäähallin tai Expo Paviljongin kiinteisiin rakenteisiin tai osastojen seiniin ja otsalautaan ei saa kiinnittää mitään niin, että kiinnitystapa tai sen irrottaminen vaurioittaa rakenteita tai niiden pintaa. Mahdollisista
vaurioista ja kiinnitystarrojen poistosta veloitetaan.
10. Siivous
Näytteilleasettaja vastaa osastonsa siisteydestä ja päivittäisestä siivouksesta.
Näytteilleasettaja on velvollinen siirtämään kaikki, rakennus-, tapahtuma- ja purkuaikana syntyneet, pakkausjätteensä tätä tarkoitusta varten osoitettuun näyttelyalueen ulkopuolella olevaan jätepisteeseen. Muussa
tapauksessa jätteet siirretään näytteilleasettajan kustannuksella.
Mikäli näytteilleasettaja käyttää tavarankuljetuskärryjä tai muuta kuljetuskalustoa Horse Expossa tämän
kaluston tulee olla varustettu kumipyörillä ja oltava kaikin puolin tarkoituksenmukainen käytettäväksi sisätiloissa. Näytteilleasettaja vastaa lattioihin ja muihin rakenteisiin aiheuttamistaan vaurioista ja niistä syntyneistä
kustannuksista.
11. Palo- ja muu turvallisuus
Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä Helsingin Jäähallin paloturvallisuusohjeita. Paloturvallisuutta mahdollisesti vaarantavien laitteiden esittelyyn on saatava paloviranomaisten ennakkolupa. Näytteilleasettajan on pyydettäessä osoitettava todistus osastolla käytössä olevien
materiaalien palokäsittelystä viranomaisille ja Helsingin Jäähallin turvallisuudesta vastaaville henkilöille. Mikäli
materiaali ei vastaa paloturvallisuusvaatimuksia se voidaan poistaa osastolta.
12. Vakuutukset ja vartiointi
Järjestäjä huolehtii järjestyksestä ja turvallisuudesta Expo -alueella. Järjestäjä ei vastaa tavaroiden, rakenteiden tms. mahdollisesta vioittumisesta tai katoamisesta. Näytteilleasettajan on huolehdittava omista
vakuutuksistaan. Järjestäjän vastuuvakuutus korvaa sen oman henkilökunnan toimenpiteistä, laitteista ja
rakenteista kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuneet vahingot. Näytteilleasettaja on vastuussa
näyttelyrakenteisiin ja Helsingin Jäähallin rakenteisiin mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista ja vahinkojen
korjauskustannuksista.
13. Havaintoesitykset
Näytteilleasettaja vastaa elokuvien ja video-ohjelmien ennakkotarkastuksesta ennen niiden julkista esittämistä
sekä tekijänoikeuslain edellyttämistä maksuista esittämänsä musiikin osalta. Havaintoesitykset eivät saa
häiritä naapuriosastoja. Äänen voimakkuutta osastolla valvotaan ja häiriöitä aiheuttavat esitykset keskeytetään.
14. Horse Show mainonta näytteilleasettajille
1a. Helsinki International Horse Show’n käsiohjelma ja tapahtuman kotisivuilla helsinkihorseshow.fi
1.8.2017 mennessä ilmoittautuneiden näytteilleasettajien yhteys– ja tuotetiedot julkaistaan Helsinki
International Horse Show’n käsiohjelmassa maksutta. Järjestäjä ei vastaa luettelossa mahdollisesti ilmenevistä
virheistä.
1b. Mainos käsiohjelmassa erikoishintaan
Näytteilleasettaja voi varata mainostilaa käsiohjelmasta erikoishintaan 1.490 € (norm. 2.000 €). Hinta käsittää
nelivärisen kokosivumainoksen. Tilavaraus tehdään viimeistään 7.8.2017 ja painovalmis aineisto tulee toimittaa
järjestäjälle 2.9.2017 mennessä. Mikäli aineisto ei ole painovalmis tuotantokustannukset lisätään hintaan.
15. Kulkuluvat/sarjaliput
Näytteilleasettajan henkilökunta ja heidän alihankkijansa saavat oleskella Expo -alueella valmistelu- ja purkutöiden aikana sekä näyttelyaikana vain mikäli heillä on järjestäjän antama kulkulupa, joka on pidettävä
näkyvästi esillä. Osaston henkilökuntaa varten tarkoitettujen kulkulupien ja sarjalippujen (istumapaikka katsomossa) lukumäärä määräytyy osaston koon mukaan seuraavasti:

Rakennus- ja purkuajalle (1 kortti)
Tapahtuma-aikaiset kulkuluvat
Sarjalippu (katsomopaikkaan)

4-12 m²
3 kpl
4 kpl
1 kpl

13-20 m²
4 kpl
6 kpl
2 kpl

21-30 m²
5 kpl
8 kpl
3 kpl

yli 31m²
6 kpl
12 kpl
4 kpl

Kulkulupa ei oikeuta istumapaikkaan katsomossa ja sen saa luovuttaa ainoastaan osastolla työssä olevalle
henkilölle. Kulkuluvat luovutetaan aina seuraavalle työvuorossa olevalle.
16. Pääsyliput edullisempaan hintaan
Näytteilleasettajalla on oikeus ostaa aikuisten normaalihintaisia näytöslippuja 10 % alennuksella. Alennus
ei koske erikoishintaisia lippuja (kokopäivä-,kimppa-fanilippuja). Liput 1.8.2017 alkaen osoitteesta
Ticketmaster.fi, koodi "Expo17".
17. Tarjoilu Helsingin Jäähallissa
Restel Ravintolat Oy toimii yksinoikeudella Helsingin Jäähallissa ja sen lähialueilla. Vuokralainen ei saa itse
harjoittaa ravintola-, Fast Food- tai kahvilatoimintaa Jäähallissa tai sen alueella. Kaikki muukin syötävän tai
juotavan myyminen ja jakelu Jäähallissa tai sen ulkoalueella on kielletty ilman erillistä lupaa.
18. Valitukset
Mahdolliset, muut kuin edellisissä kohdissa mainitut, valitukset on toimitettava järjestäjälle todisteellisesti
kirjallisesti viimeistään seitsemän päivän
kuluttua Horse Expon päättymisestä. Suoritus- ja lainkäyttöpaikkana pidetään molemminpuolisesti Helsingin
kaupunkia. Suomenkielisiä osallistumisehtoja pidetään perustana mahdollisia tulkintatapauksia käsiteltäessä.
18. Force majeure
Järjestäjä pidättää oikeuden Horse Expon peruuttamiseen ja siirtämiseen toiseen ajankohtaan tai paikkaan
ellei näyttelyä voittamattomien esteiden vuoksi voida toimeenpanna em. aikana tai paikassa. Näytteilleasettajalle ei tällöin palauteta suoritettua ilmoittautumismaksua.
19. Yleiset määräykset
Järjestäjä pidättää oikeuden kieltää sellaisten tuotteiden tai palveluiden esittelemisen tai myymisen, jotka
voivat vaarantaa tapahtuman onnistumisen tai asettaa tapahtuman kielteiseen valoon tai ovat muuten sopimattomia. Allekirjoittamalla näyttelysopimuksen näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näitä osanottoehtoja sekä
täydennykseksi annettuja ohjeita. Näistä poikkeaminen voi aiheuttaa näyttelyosaston sulkemisen.
Sulkemisesta riippumatta näytteilleasettaja on velvollinen suorittamaan tässä sopimuksessa määrätyt vuokrat
ja maksut.

