ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО Health, Fitness & Wellness Expo

ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА И ПОТПИШУВАЊЕ НА ДОГОВОР
1. Доставувањето на уредно пополнета пријава-договор од правно или физичко лице до
Моментум Инк. ДООЕЛ Скопје за учество на саемот полноважен договор меѓу подносителот и
Моментум Инк. ДООЕЛ Скопје.
УРЕДУВАЊЕ И ДЕКОРАЦИЈА НА ИЗЛОЖБЕН ПРОСТОР
2. Изложбениот простор е опремен со една маса, две столици и еден приклучок за електрична
енергија. Дополнителното опремување на изложбениот простор со штандови, опрема, изложбени
елементи, техничка опрема, експонати, рекламни материјали, е право на изложувачот и паѓа на
негов трошок.
3. Моментум Инк. ДООЕЛ Скопје го известува изложувачот за извршената распределба на
просторот и доделената локација најдоцна една недела пред отпочнување на настанот.
4. Моментум Инк. ДООЕЛ Скопје го задржува правото да додели до 10% помала или поголема
површина од пријавената површина, ако тоа го наложува распоредот на локациите. Ваквата
промена не може да претставува основ изложувачот да го откаже своето учество.
5. Проектот по кој изложувачот самостојно го уредува просторот согласно закупената квадратура
треба да биде доставен на одобрување кај претставник на Моментум Инк. ДООЕЛ Скопје најдоцна
15 дена пред отпочнување на манифестацијата. Проектот треба да биде заверен (печат и потпис)
од двете страни најдоцна 10 дена пред отпочнување на манифестацијата.
6. Дополнителните измени и преправки во последните 3 дена пред почетокот на манифестацијата
се наплатуваат со цени за 30% повисоки од редовната цена.
7. Уредувањето на просторот треба да започне и заврши согласно официјалните известувања и
саатница на Организаторот испратени за време на подготовките на настанот.
8. Демонтажата на штандот, подигањето на експонатите и инвентарот не смее да започне порано
од официјалното известување и саатница на Организаторот. Доколку овие активности започнат
порано, Изложувачот може да подлежи на пенали од 5% до 25% од износот на нивниот закуп.
Целосната демонтажа треба да заврши на последниот ден од манифестацијата најдоцна до 00:00
часот.

9. Изложувачот е дожен изложбениот простор и инвентарот со кои се задолжил по завршување на
саемот да ги предаде во иста состојба во која ги примил, а во случај на настанатата штета должен
е истата да ја надомести.
10. Изложувачот разбира и се согласува дека ова е настан кој ќе има повеќе изложбени простори,
дисплеи и експонати со слични производи и поврзани услуги.
ПРАВА И ОДГОВОРНОСТИ
11. Изложувачот е должен во период на монтажа и демонтажа како и во работното време на
манифестацијата да обезбеди постојано присуство од одговорно лице на изложбениот простор.
12. Изложувачот е одговорен за логистичките аранжмани во поглед на достава, распакување,
монтажа и уредување на изложбениот простор како и демонтажа, изнесување и прелоцирање на
целиот изложбен материјал и инвентар во сопственост на изложувачот.
13. Се подразбира дека имотот на сите изложувачи е под старателство на изложувачот во секое
време. Во ниту еден момент Моментум Инк. ДООЕЛ Скопје нема да биде одговорен за
управување со имотот на изложувачот.
14. Моментум Инк. ДООЕЛ Скопје не сноси одговорност и не обезбедува осигурување од
евентуална штета во закупениот простор, евентуална кражба или друга штета на предметите во
сопственост на изложувачот како и во случај на незгода или несреќа со лична повреда на
изложувачот и/или неговите претставници. Осигурување на имот и лица за времетраењето на
манифестацијата е обврска на изложувачот.
15. Изложувачите кои сакаат да направат посебни безбедносни аранжмани можат истото да го
направат на сопствен трошок.
16. Моментум Инк. ДООЕЛ Скопје го задржува правото да го промени местото, датумите или
времетраењето на одржување на саемот, како и во целост да го откаже истиот. Во случај на
откажување на настанот, уплатените средства на изложувачот ќе му бидат во целост вратени.
17. Изложувачот е согласен дека слики или видео продукциии од изложбениот простор и лицата
поврзани со овој настан во кое било својство, можат да бидат користени од страна на
организаторот на овој настан, Моментум Инк. ДООЕЛ Скопје, во рекламни и други маркeтиншки
цели што е во обостран интерес на организаторот и изложувачот.
ПРЕНАСОЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ
18. Договорот не може да биде пренасочен кон друго правно или физичко лице, и изложувачот не
смее да го даде во подзакуп закупениот изложбениот простор, во целост или во дел.

Изложбениот простор доделен на изложувачот може да биде користен само од изложувачот.
Доколку изложувачот дистрибуира или дозволи дистрибуција на рекламни материјали или
промоција на производи и услуги на друг правен субјект на просторот кој го закупил, разбира дека
се обврзува да плати две котизации за учество, по цената утврдена во договорот за закуп.
19. Доколку изложувачот е од било какви причини спречен да учествува на манифестацијата,
може својот изложбен простор да го отстапи на друг правен субјект од дејност соодветна за
манифестацијата, по претходно писмено одобрение од Моментум Инк. ДООЕЛ Скопје. Посебен
договор мора да биде склучен однапред за ваквото отстапување на изложбениот простор.
ВРШЕЊЕ НА ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ И ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ НА ИЗЛОЖБЕНИОТ
ПРОСТОР
20. Изложувачот е должен своите деловни активности за времетраењето на оваа саемска
манифестација да ги обавува во согласност со целокупната законска регулатива во Р. Македонија
и доколку е потребно да се здобие со сите неопходни дозволи од надлежните органи кои ќе
овозможат да ги врши планираните деловни активности на саемската манифестација.
ОТСТАПУВАЊЕ ОД САЕМСКИОТ РЕД
21. Изложувачот ќе промовира само сопствена литература/информации и само во неговиот
доделен изложбен простор. Изложениот материјал и активностите не смеат да излегуваат надвор
од границите на договорениот изложбен простор. Изложувачите кои нема да го почитуваат ова
правило ризикуваат да го изгубат правото за учество на следните саемски манифестации.
22. Од изложувачот се очекува разумна грижа за хигиената и уредноста на изложбениот простор.
Изложбениот простор мора да биде во чиста и уредна состојба по напуштањето на местото на
одржување, во спротивно ќе биде наплатена дополнителна сума за хигиенски услуги.
23. Изложувачот мора да ги почитува сите здравствени, безбедносни и правила на местото на
одржување. Забрането е користењето на било какви запалливи материјали и пушење. Сите
патеки, излези и противпожарна опрема на ѕидовите не смееат на ниеден начин да бидат
попречени или скриени. Во случај на користење на резервоар со хелиум, мора да биде обезбеден
сигурен резервоар.
24. Ниту еден експонат, дисплеј или инвентар не смее да биде прицврстен за подовите или
ѕидовите на местото на одржување. Ако се користат дополнителни електрични кабли, истите
треба да се покријат со ленти за покривање на кабли кои се не-лепливи и обложени со гума.
Изложувачите не смеат да уништуваат ѕидови, тавани, поделби, подови или друг дел од местото
на одржување на саемот. Сите рекламни знаци мора да бидат претходно писмено одобрени.

25. Во случај на оштетување на изложбениот простор, било кој дел од салата во која се изложува,
или зградата/објектот во кој се одржува саемот, од чин, пропуст или небрежност на изложувачот
или неговите претставници, изложувачот е должен да ја надомести настанатата штета во износ кој
е неопходен за враќање на изложбената сала во првобитната состојба.
26. Изложувачот треба да се осигура за следното: да нема непријатни миризби од изложбениот
простор. Да не користи никаков уред за осветлување, радио, телевизија, микрофон, звучник,
телефон, мегафон или друга слична направа за која Моментум Инк. ДООЕЛ Скопје ќе утврди дека
го попречува редот на саемот.
27. Моментум Инк. ДООЕЛ Скопје го задржува правото да го ограничи изложувањето на експонати
кои поради бучава, начинот на работа, материјали, или од било која причина, ќе станат
непријатни за саемот, како и да ја забрани или отстрани било која изложба која може да го
одвлекува вниманието од општиот карактер на саемот како целина. Ова се однесува на лица,
предмети или печатен материјал, дисплеи, литература, рекламирање весници, сувенири,
однесување на изложувачот, итн.
28. Изложувачот се согласува дека Моментум Инк. ДООЕЛ Скопје ќе донесува конечни одлуки во
врска со спроведувањето на манифестацијата, доделувањето, уредувањето и декорацијата на
изложбениот простор, како и дозволата за влез и присуство на сите изложувачи.
29. Во случај на прекршување и непочитување на овие правила и услови за учество Моментум
Инк. ДООЕЛ Скопје го задржува правото да ја отповика дозволата за изложување и да го отстрани
изложбениот материјал и инвентар од местото на одржување, без поврат на уплатените средства.
30. Со потпишување на пријавата - договор за учество на настан, изложувачот е согласен и ги
прифаќа Правилата и условите за учество кои се составен дел на истиот.
31. Потпишаниот Договор е неотповиклив и обврзувачки доколку не биде откажан по писмен пат
10 недели пред отварањето на настанот. Во случај на откажување на учеството од страна на
изложувачот по овој рок, Изложувачот е должен да плати 50% од износот на кој гласи Договорот.
Во случај на откажување на учеството од страна на изложувачот три или помалку недели пред
настанот, Изложувачот е должен да плати 100% од износот на кој гласи Договорот.

