Celjski sejem d.d.
Deèkova 1, 3102 Celje
tel.: 03/ 54 33 000
faks: 03/ 54 19 164
e-mail: info@ce-sejem.si
www.ce-sejem.si

Festival izobraevanja in zaposlovanja
Celje, Celjski sejem, 15. januar 2010

PRIJAVA
Ustrezno oznaèite z x

Toèen naziv podjetja:

Vaa panoga in dejavnost:

Ulica:
Potna t. in kraj:
Telefon kont. osebe:

Faks:

Mobilni tel. kontaktne osebe:
Telefon za katalog:

Faks:

E-pota kont. osebe:
E-pota za katalog:

Profili, ki jih ièete:

Spletni naslov:

1.

Kontaktna oseba:

2.

Direktor/ica:

3.
4.

Transakcijski raèun podjetja:

5.

Naziv in enota banke:
ID t. za DDV:

Davèni zavezanec:

DA

NE

Rok za prijavo je 10. december 2009

NAROÈAMO

1.

cena EUR

OSNOVNA PONUDBA
Opremljen razstavni prostor v dvorani 6 m2: (talna obloga, bele obodne stene, tabla z napisom, pult, barski stol)

300,00

Opremljen razstavni prostor v dvorani 12 m2: (talna obloga, bele obodne stene, tabla z napisom, pult, barski stol)

560,00

Razstavni prostor nestandardnih dimenzij.

dolina m

globina m

povrina m2

Prosim, posredujte nam podrobnejo ponudbo.

2.

PRIKLJUÈKI

cena EUR

El. prikljuèek 230 V, 10 A

27,00

Internet prikljuèek (2 Mbit/s)

40,00

3.

Info pult (100x50 cm, h=107 cm)

30,00 kos

Miza

15,00 kos

Stol

11,00 kos

DODATNO OGLAEVANJE

cena EUR

Logotip na prvi strani sejemskega portala
www.ce-sejem.si

90,00

Prikaz na LED prikazovalniku

31,00

A - pano (70 x 100 cm)

21,00

V ceno najema prostora sta vteta vpis v sejemski katalog in brezièna internet povezava z dinamiènim IP naslovom (min. 512 kb/s). Organizator si pridruje pravico do popravka cen z
uporabo klavzule "vpliva spremenjenih okolièin", katere na dan formiranja cen ni mogel predvideti (133. èlen ZOR-a). V cenah ni upotevan zakonsko doloèen davek na dodano
vrednost. Doloèila pravilnika o splonih pogojih sodelovanja na sejmu, ki so na hrbtni strani prijave, bodo dosledno upotevana in so sestavni del pogodbe.
Kraj in datum

Podpis in ig razstavljavca

SPLONI POGOJI RAZSTAVLJANJA
1 SPLONA DOLOÈILA
V teh splonih pogojih in prijavi za oddajo prostora pomeni razstava Festival izobraevanja
in zaposlovanja. Organizator je podjetje Celjski sejem d.d.. Razstavljavci so osebe ali podjetja
(vkljuèno z njihovimi predstavniki), ki poljejo prijavo in jim je dodeljen prostor. 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 pogodba 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. Kjer organizator zagotovi sejemsko opremo, jo morajo razstavljavci
uporabiti, razen v primeru drugaènega pisnega dogovora. Pooblaèeni izvajalci so osebe in
podjetja, ki jih je najel organizator za postavitev, sestavljanje ali opremljanje razstavnih
prostorov, oziroma za opravljanje drugih storitev. Pristojne slube so organizacije, ki imajo
zakonsko pooblastilo za izdajanje predpisov javne varnosti.
Sploni pogoji opredeljujejo razmerja med razstavljavcem in organizatorjem sejma glede
sodelovanja, medsebojnih finanènih obveznosti, poravnavi kakrnekoli kode in podobnega
v zvezi s sejmom. So sestavni del pogodbe o udelebi na sejmu. Èe nastopi situacija, ki je
sploni pogoji ne predvidevajo, se uporabljajo uzance, oziroma dobri poslovni obièaji.
2 PRIJAVA NA SEJEM
2.1 Prijava za sodelovanje na sejmu mora biti predloena izkljuèno na priloenem tipsko prijavnem obrazcu, ki mora biti uradno izpolnjen in podpisan ter vrnjen Celjskemu sejmu d.d.
in na podlagi katerega razstavljavec vstopa v pogodbeni odnos. Razstavljavec bo organizatorju
priskrbel natanène podatke o svojih razstavnih predmetih oz. storitvah 60 dni pred zaèetkom
sejma. Organizator si pridruje pravico do sprejetja ali zavrnitve katerekoli prijave, ko je ta
e bila sprejeta, in brez opozorila ali odpovedi izloèiti ali odstraniti oziroma zahtevati odstranitev
ali izloèitev kateregakoli razstavnega predmeta, ki po njegovem mnenju ni v skladu s temi
pogoji ali ostalimi pogoji zajetimi v tej pogodbi. V takem primeru lahko organizator prekine
pogodbo, stroke za odstranitev ali izloèitev razstavnega predmeta pa v celoti nosi razstavljavec.
2.2 Prijava je hkrati pogodba, ko organizator razstavljavcu soglasno potrdi prijavo. Èe
razstavljavec v roku 5 dni po prejetju potrditve prijave ne ugovarja pisno, se teje, da je
pogodba nepreklicno sklenjena.
3 DODELITEV RAZSTAVNEGA PROSTORA
3.1 Organizator po prouèitvi prijav glede na razpololjivo povrino razstavnega prostora za
doloèeno posamezno dejavnost oziroma podroèje doloèi velikost, lego in tip razstavnega
prostora ter pisno potrdi prijavo. S pisno potrditvijo se organizator zavee, da bo do otvoritve
sejma zagotovil vse naroèene storitve, ki so v potrditvi navedene.
3.2 Organizator si pridruje pravico do premestitve razstavljavca, èe je to v interesu sejma
oz. prireditve.
3.3 Razstavljavec ne sme oddati v podzakup razstavnega prostora ali dela razstavnega
prostora tretji osebi brez predhodnega soglasja organizatorja. Na osnovi soglasja je razstavljavec
dolan organizatorju posredovati podatke o sodelujoèih in njihovem razstavnem programu
60 dni pred sejmom.
4 ZAVRNITEV PRIJAVE IN RAZVELJAVITEV POGODBE
Organizator ima pravico zavrniti prijavo oz. e sklenjeno pogodbo v primerih:
(a) èe je razstavljavec v èasu prijave ali sklenjene pogodbe v poravnalnem ali steèajnem
likvidnostnem postopku;
(b) èe ima organizator do razstavljavca odprte terjatve od prejnjih prireditev ali drugih oblik
sodelovanja;
(c) èe razstavni eksponati ne ustrezajo sejemski prireditvi po vsebini in namenu razstavljanja;
(d) èe razstavljavec ne dostavi dokumentov na zahtevo organizatorja.
5 RAZSTAVNI PROSTOR
5.1 TEHNIÈNI POGOJI
5.1.1 Èe razstavljavec opreme razstavnega prostora ne naroèi pri organizatorju, je dolan
najkasneje 30 dni pred zaèetkom sejma organizatorju sporoèiti podatke o izvajalcu. Izvajalca
lahko izbere izkljuèno med podjetji, ki imajo z organizatorjem urejena poslovno-tehnièna razmerja.
5.1.2 Razstavljavec je dolan najkasneje 30 dni pred zaèetkom sejma organizatorju predloiti
osnutek ureditve razstavnega prostora in naroèilo opreme ter prikljuèkov.
5.1.3 V primeru, èe namerava razstavljavec postaviti razstavni prostor viji od 2,5 m, mora
za to pridobiti pisno soglasje organizatorja.
5.2 MONTAA IN DEMONTAA
Razstavljavec lahko zaène z delom na razstavnem prostoru praviloma 5 dni pred zaèetkom
sejma. Razstavni prostor mora izprazniti 5 dni po konèanem sejmu, sicer to stori organizator
na stroke razstavljavca.
(a) Razstavljavec ne sme pred koncem sejma zaèeti z odstranjevanjem razstavnih predmetov
z razstavnega prostora.
(b) Delovni èas montae in demontae je praviloma od 8.00 do 19.00 ure oz. po pravilih,
ki so doloèena v splonih informacijah za sejem.
(c) Navedeni roki se lahko sporazumno podaljajo ali skrajajo, èe to zahtevajo posebne
okolièine.
5.3 VZDREVANJE IN ÈIÈENJE RAZSTAVNEGA PROSTORA
Razstavljavec vzdruje in èisti najeti razstavni prostor na svoje stroke. Na svojem razstavnem
prostoru mora razstavljavec za obiskovalce obvezno zagotoviti monost za garderobo in za
odlaganje smeti.
5.4 POSEGI V DRUGE RAZSTAVNE PROSTORE
Razstavljavec ne sme postavljati ali razobesiti izven svojega razstavnega prostora kakrnihkoli
promocijskih in drugih sporoèil, èe nima dovoljenja organizatorja. Razstavljavec mora takoj
po opozorilu organizatorja odstraniti zapreke ali ovire oziroma neprimerne konstrukcije. V
tem primeru stroke zaradi izostanka nosi razstavljavec.
5.5 PROMOCIJA NA RAZSTAVNEM PROSTORU
5.5.1 Razstavljavec mora soèasno ob dostavi prijave in pogodbe pisno obvestiti organizatorja,
ali bo imel na dodeljenem razstavnem prostoru prireditve (npr. glasbeni nastop, prireditev
itd.).
5.5.2 Organizator je upravièen po e izdanem pisnem dovoljenju omejiti ali prepovedati
predstavitve, ki povzroèajo hrup, umazanijo, prah, uhajanje plinov oz. kako drugaèe ovirajo
potek prireditve. Predstavitve lahko potekajo samo z dovoljenjem s strani organizatorja in
izkljuèno na dodeljenem razstavnem prostoru razstavljavca. Razstavljavec mora vse aktivnosti,
ki jih izvaja na razstavnem prostoru in podleejo zakonu o avtorskih pravicah, prijaviti pristojni
instituciji in se ravnati v skladu z veljavno zakonodajo ter poravnati stroke iz tega naslova.

5.5.3 Organizator ima pravico razstavne paviljone in razstavljene predmete fotografirati,
narisati ali posneti na filmski oziroma video trak in gradivo uporabiti za lastne potrebe ali
za splono uporabo. Razstavljavec se odpove vsem ugovorom iz naslova avtorskih pravic.
Brez odobritve organizatorja razstavnih paviljonov ni dovoljeno fotografirati ali narediti njihove
risbe oziroma jih posneti, izjema je le lastni razstavni paviljon.
5.6 POSPRAVLJANJE
Ob koncu sejma je razstavljavec dolan predati opremo in razstavni prostor v stanju, kot jo
je prejel. Vsako povzroèeno kodo je dolan takoj poravnati.
6
6.1
(a)
(b)
(c)

ODPOVED S STRANI RAZSTAVLJAVCA
V primeru, da razstavljavec odpove sklenjeno pogodbo, se obvee plaèati:
prijavnino in vpis v katalog, èe odpove sklenjeno pogodbo 10 dni po sklenitvi pogodbe;
50 % cene naroèenih storitev, èe sklenjeno pogodbo odpove 90 dni pred zaèetkom sejma;
100 % cene naroèenih storitev, èe sklenjeno pogodbo odpove manj kot 60 dni pred
zaèetkom sejma.

6.2 Razstavljavec mora odpoved pogodbe sporoèiti pisno. Datum priporoèene poiljke oz.
datum sprejema pisne odpovedi, se teje za dan podane odpovedi.
7 DEJAVNOST RAZSTAVLJAVCEV
7.1 Organizator ima pravico ob prijavi zahtevati od razstavljavca, le ta pa mora imeti na
razstavnem prostoru vedno na vpogled:
(a) obrtno dovoljenje oziroma registracijo z odloèbo pristojnega organa, da so izpolnjeni z
zakonom doloèeni pogoji za opravljanje dejavnosti,
(b) drugo potrebno dokumentacijo, ki se zahteva v primeru, èe bo razstavljavec na prireditvi
opravljal promet z ivili in s predmeti splone rabe, degustacije ivil ali demonstracijo
predmetov splone rabe oziroma gostinsko dejavnost.
7.2 Organizator ima pravico odpovedati sodelovanje (nastop) razstavljavcu na prireditvi, èe
ne dostavi zahtevanih dokumentov. Razstavljavec je za neposredno prodajo na sejmu dolan
zaprositi organizatorja za potrebno dovoljenje. Promet blaga in storitev mora opravljati v
skladu z veljavnimi predpisi, vkljuèno s pridobitvijo vseh potrebnih soglasij.
7.3 Razstavljavci se morajo na se jmièu vesti na naèin, ki ni neprijeten drugim razstavljavcem,
obiskovalcem ali organizatorju. V kolikor razstavljavci tega pogoja ne upotevajo, ima
organizator pravico nemudoma prekiniti pogodbo o sodelovanju.
8 RIZIKO IN ZAVAROVANJE
8.1 Organizator sejma ne odgovarja za unièenje ali pokodbo razstavljenih stvari zaradi
naslednjih nevarnosti: poara, strele, eksplozije, viharja, toèe, udarca motornega vozila ali
premiènega delovnega stroja, padca letala, manifestacij in demonstracij, vlomskih tatvin,
ropov in odgovornosti ter dodatnih nevarnosti: poplave, izliva vode, izteka (lekae), samoviga
zalog in loma ali kaknega drugega vzroka.
8.2 Razstavljavec oz. njegov izvajalec je dolan zavarovati razstavne predmete in drugo
opremo na razstavnem prostoru na svoje stroke. Razstavljavec je seznanjen s ponudbo
organizatorja za dodatno zavarovanje razstavljenih stvari.
9 POARNA VARNOST
9.1 Razstavljavec in njegov izvajalec morata v èasu montae in demontae ter v èasu trajanja
sejma upotevati:
- poarno-varnostne predpise,
- predpise s podroèja varstva pri delu,
- druge tehniène predpise in splone pogoje dela na sejmièu.
9.2 Pri postavitvi in opremljanju razstavnih prostorov ter razstavljanju eksponatov morajo
razstavljavci uporabljati negorljive materiale ali materiale impregnirane z negorljivo raztopino,
ki morajo biti opremljeni z ustreznim znakom, ki to dokazuje. Vsi materiali morajo biti v skladu
z zahtevami pristojnih slub.
10 VARNOST NA RAZSTAVNEM PROSTORU
Razstavljavec se obvezuje, da bo na svojem razstavnem prostoru prisoten v èasu montae
in demontae ter v delovnem èasu sejma. V tem èasu prevzema razstavljavec vso odgovornost
za opremo in razstavljene eksponate.
11 PLAÈILNI POGOJI
Stroke naroèenih storitev je razstavljavec dolan poravnati organizatorju v valutnem roku.
V primeru nepravoèasnega plaèila bo organizator zaraèunal zakonske zamudne obresti
oziroma odklonil udelebo razstavljavca na sejmu, kar pa razstavljavca ne odvezuje poravnave
zaraèunanih strokov. Naroèene storitve tik pred sejmom in med sejmom je razstavljavec
dolan poravnati takoj. Èe jih ne poravna, ima organizator pravico zadrati opremo oziroma
razstavne predmete, dokler niso poravnani vsi stroki. Za zavarovanje plaèila je razstavljavec
dolan predloiti organizatorju instrument zavarovanja plaèila (akcept, menica).
12 PRITOBE
Morebitne reklamacije mora razstavljavec pisno uveljaviti takoj, ko so nastali razlogi zanje,
kasnejih reklamacij organizator ne bo mogel upotevati.
13 ODPOVED S STRANI ORGANIZATORJA
Èe razstavljavec kri doloèila glede tega pravilnika, ima organizator pravico ukrepanja vkljuèno
s prepovedjo sodelovanja na sejmu. V taknem primeru razstavljavec nosi vse stroke po
pogodbi in morebitne druge stroke. Vse doloèbe tega pravilnika, ki se nanaajo na razstavljavca,
veljajo enako tudi za prodajalce in druge udeleence na sejmu.
Organizator si pridruje pravico odstopa od organizacije sejma, o èemer bo pisno obvestil
vse prijavljene razstavljavce najkasneje 30 dni pred zaèetkom sejma in v primeru vije sile
(VIS MAJOR).
14 TOLMAÈENJE IN SPREMEMBE POGOJEV
Organizator si pridruje pravico do spremembe, popravkov ali dopolnitve pogojev razstavljanja
za boljo izvedbo sejma, oziroma lahko v doloèenih primerih odstopi od kateregakoli izmed
pogojev.
Morebitne spore bosta pogodbeni strani poskuali reiti po mirni poti. Èe to ne bi bilo mogoèe,
je za reevanje sporov pristojno sodièe v Celju.
UPRAVA SEJMA

