VIII. Sajam zlatne niti, Županja 8. – 11. veljače 2018.
OPĆI UVJETI ZA IZLAGANJE
(Sastavni dio Prijave za sudjelovanje)
izlagačima koji sudjeluju na
VIII. „SAJMU ZLATNE NITI"

1. Organizator „Sajma zlatne niti“ je Turistička zajednica
grada Županje.

2. Pravo sudjelovanja na Sajmu imaju sve fizičke i
pravne osobe, koje su uredno ispunile i dostavile
potpisanu i ovjerenu prijavu za sudjelovanje i presliku
uplatnice za najam prostora cca 2m² po cijeni od 400,00
kuna za vrijeme trajanja Sajma, od 8. – 11. veljače 2018.
g.

ne preuzme čuvarska služba.

12. Organizator se obvezuje osigurati čuvanje u vrijeme
kad sajam nije otvoren za posjetitelje.

13. U slučaju nastanka štete (krađa, oštećenje i sl.)
izlagač je dužan nastalu štetu u najkraćem roku prijaviti
organizatoru i policijskoj postaji.

14. Ukoliko izlagač ne preuzme naručeni izložbeni

prostor prije početka sajma, a o tome nije obavijestio
organizatora, organizator zadržava pravo da od tog roka
na dalje raspolaže prostorom bez ikakvog obrazloženja i
povrata uplaćene kotizacije.
je
tijekom
sajma
ovlašten
nesmetano fotografirati te izrađivati druge vrste video
i audio zapisa u ustupljenim izložbenim prostorima i
koristiti ih za vlastite i opće potrebe. Izlagači se u tom
pogledu odriču bilo kakvih autorskih prava i
potraživanja, a isti nemaju ovlast vršenja takvih oblika
snimanja bez posebnog odobrenja organizatora, osim
unutar vlastitog izložbenog prostora. Ekonomsko propagandne aktivnosti na prostoru organizatora mogu
se organizirati u skladu s propisima Republike Hrvatske.
Za sve reklamne akcije izvan izložbenog prostora
izlagača potrebno je posebno odobrenje organizatora.
Na štandu se ne dopušta uporaba elektronskih uređaja
koji proizvode buku. Puštanje glazbe na izlagačevom
prostoru podliježe Zakonu o autorskim pravima i
organizator ne preuzima materijalnu odgovornost za
nastale obveze po toj osnovi.

15. Organizator
3. Prijave se zaprimaju do popunjenja raspoloživih
izlagačkih mjesta, a najkasnije do 02. 02. 2018. godine.

4. Uplatu za najam prostora izvršiti na: TURISTIČKA

ZAJEDNICA
GRADA
ŽUPANJE,
IBAN:
HR3024850031100288984, model plaćanja: 02 te
upišite OIB.

5. O sudjelovanju, razvrstavanju i rasporedu izlagača
odlučuje organizator.

6. Potpisana Prijava za sudjelovanje ima važnost

Ugovora, te obvezuje izlagača da izlaže prijavljene
proizvode te da se na izložbenom prostoru stalno nalazi
odgovorno osoblje.

7. Izlagač sam uređuje izložbeni prostor, osigurava

izloške i drugu opremu na izložbenom prostoru o
vlastitom trošku.

8. Čišćenje izložbenih stolova i izložaka isključiva je
obveza izlagača.

9. Izlagač je odgovoran za štetu ili nesreću nanesenu

organizatoru i drugim izlagačima, odnosno osobe na
izložbenom prostoru, ako ih je izazvao on ili njegovo
osoblje. U slučaju oštećenja ili nestanka materijala i
opreme, izlagač je dužan nadoknaditi štetu.

10. Izlagač ne može davati u najam izložbeni prostor,
odnosno njegov dio, trećim osobama bez dozvole
organizatora.

11. Izlagač je dužan čuvati robu, izloške i opremu za
vrijeme priprema, trajanja i raspremanja prostora.
Obvezan je za radnog vremena sajma biti nazočan na
svom izložbenom prostoru. Također je dužan na
izložbeni prostor doći pola sata prije otvaranja sajma za
posjetitelje, kao i biti na svom izložbenom prostoru
nakon zatvaranja sajma za posjetitelje, sve dok čuvanje

16. Prodaja hrane može se obavljati samo ako su
osigurani uvjeti propisani posebnim propisima koji
se odnose na hranu. Hrana ne smije biti smještena
izravno na pod ili neposredno uz robu čija svojstva mogu
štetno djelovati na hranu.

17. Ako se prodaje alkohol i alkoholna pića koja sadrže
alkohol, na vidnom mjestu mora biti istaknuta oznaka o
zabrani njihove prodaje osobama mlađim od 18 godina.

18. Na svakom prodajnom mjestu mora biti istaknut
natpis u kojem se navodi tvrtka, sjedište i naziv pravne i
fizičke osobe koja obavlja prodaju.

19. Izlagači su dužni u skladu sa zakonskim propisima
pripremiti svu potrebnu dokumentaciju koju zahtijevaju
inspekcijske službe.
U Županji, 08. siječnja 2018. godine

