PARODOS „SVEIKATOS DIENOS 2022“ DALYVAVIMO SĄLYGOS
1. ORGANIZATORIUS
UAB „Ekspozicijų centras“
Karaliaus Mindaugo pr. 50, LT-44334 Kaunas,
Tel. +370 37 33 15 90, el. p. sveikatosdienos@expo.lt, www.expo.lt

7. PAPILDOMOS ĮRANGOS, BALDŲ UŽSAKYMAS
Parodos Dalyviui išsiunčiama papildomos įrangos paraiška, kurioje galima
užsisakyti papildomą įrangą ir baldus savo stendui. Užpildytą papildomos įrangos
paraišką reikia grąžinti Organizatoriui iki 2022.02.15.

2. VIETA IR DARBO LAIKAS
Parodos vieta: Žalgirio arena, Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas.
Paroda vyks: 2022.03.04–05 d. nuo 10 iki 18 val.
2022.03.06 d. nuo 10 iki 16 val.
Dalyvių registracija ir stendų įrengimas: 2022.03.03 d. nuo 13 iki 19 val.
Eksponatų demontavimas: 2022.03.06 d. nuo 16 iki 21 val.

8. INDIVIDUALAUS STENDO UŽSAKYMAS
Parodos Dalyviui pageidaujant Organizatorius gali sukurti individualų nestandartinį
stendą. Dėl stendo projekto prašome kreiptis į parodų įrengimo vadovą Evaldą
Januškevičių, mob. tel. +370 686 33 822 ar el. paštu evaldas@stendai.lt,
www.stendai.lt.

3. DALYVIO PARAIŠKA
Parodos dalyvis registruojasi į parodą užpildydamas registracijos paraišką
interneto svetainėje www.expo.lt iki 2022.02.07. Paraiškos, gautos po šios datos,
bus patenkintos tik esant galimybei. Paraiška, užpildyta el. būdu turi teisinę galią ir
yra laikoma Dalyvio apsisprendimu dalyvauti parodoje. Parodos organizatorius,
gavęs paraišką, įsipareigoja atsiųsti leidimą dalyvauti, ekspozicinio ploto planą su
numatoma stendo vieta (atsižvelgiama į dalyvio pageidavimus, bet ne pagrindinė
dalyvavimo parodoje sąlyga), sąskaitą.
Atsisakyti dalyvauti parodoje galima remiantis šių Dalyvavimo sąlygų skyriumi
„Atsisakymas dalyvauti arba neatvykimas“.
4. DALYVAVIMO MOKESTIS
Registracijos mokestis ‒ 110,- EUR + PVM*.
Į šią kainą be pagrindinių organizavimo paslaugų įeina įrašas e-kataloge pagal
dalyvavimo sąlygų punktą nr. 10, parodos rinkodara, lankytojų pritraukimas
įvairiomis reklamos priemonėmis, oficialių el. kvietimų išsiuntimas, bendras
apšvietimas, praėjimų valymas, bendra ekspozicijos apsauga ne darbo laiku.
Įrengto parodinio ploto 1 kv. m kaina ‒ 85,- EUR + PVM*.
Parodos ploto nuoma visam parodos laikui, modulinės „Cobra Expo“ konstrukcijos
ir baltos sienelės (2,5 m aukščio), kiliminė danga, įmonės pavadinimas ant
panelės (h - 0,1 m), 1 stalas, 2 kėdės, kryptiniai šviestuvai kas 3 kv. m, 3-jų jungčių
rozetė 220 V, 2 kw, šiukšlių dėžė, stendo grindų valymas.
Neįrengto parodinio ploto (be parodinių konstrukcijų, sienelių, elektros įvado,
stalo, kėdžių, šviestuvų ir kt.) 1 kv. m kaina ‒ 70,- EUR + PVM*.
Rekomenduojamas minimalus stendas salėje – 6 kv. m.
Užsakant kampinį stendą taikomas 10 proc. antkainis.
Nuolaidos:
- Užsisakant daugiau kaip 100 kv. m parodos ploto salėje, taikoma 30 proc.
nuolaida, 50 kv. m – 15 proc., 30 kv. m – 10 proc., 20 kv. m – 5 proc.
5. APMOKĖJIMO SĄLYGOS
Dalyvis įsipareigoja į nurodytą sąskaitą banke pervesti registracijos mokestį per
dešimt dienų nuo išankstinės mokėjimo sąskaitos gavimo datos. Visi kiti
mokėjimai (mokestis už parodos plotą ir stendo nuomą, užmokestis už papildomą
įrangą ir paslaugas) turi būti atlikti iki 2022.02.09. Dalyviui vėluojant apmokėti
pagal pateiktas sąskaitas, skaičiuojami 0,2 % dydžio delspinigiai už kiekvieną
pavėluotą mokėti dieną. Teisė užimti stendą garantuojama tik įvykdžius
apmokėjimo sąlygas.
6. ATSISAKYMAS DALYVAUTI ARBA NEATVYKIMAS
Atsisakymas dalyvauti parodoje turi būti pateiktas raštiškai ir galioja jį patvirtinus
Organizatoriui. Dalyvis turi teisę atsisakyti dalyvauti parodoje, atgaudamas visus
įmokėtus pinigus (išskyrus registracijos mokestį), jei tai padaro ne vėliau kaip iki
2022.02.09.
Jei atsisakoma dalyvauti 2022.02.10–2022.02.23, Dalyvis įsipareigoja apmokėti
registracijos mokestį ir 50 proc. užsakyto parodinio ploto kainos.
Jei atsisakoma dalyvauti 2022.02.24–2022.03.03, Dalyvis įsipareigoja apmokėti
registracijos mokestį ir 100 proc. užsakyto parodinio ploto kainos.
Jei atsisakoma dalyvauti parodos metu (2022.03.04–06) ar nepasibaigus parodai
Dalyvis palieka stendą, Dalyvis įsipareigoja apmokėti registracijos mokestį ir 100
proc. užsakyto parodinio ploto kainos, bei sumokėti baudą, kuri lygi 300,- EUR +
PVM*.
Organizatorius turi teisę naudoti stendą savo nuožiūra, jeigu:
1. Neįvykdyti šių dalyvavimo sąlygų skyriaus „Apmokėjimo sąlygos“ reikalavimai.
2. Dalyvis neužima stendo likus 12 valandų iki parodos atidarymo (išskyrus tuos
atvejus, kai Dalyvis ir Organizatorius susitaria).
Jeigu sutartis nutraukiama dėl Dalyvio kaltės, Organizatorius negrąžina jokių iki to
laiko padarytų įmokų.
Jei paroda neįvyksta ir/ar Dalyvis nedalyvauja parodoje dėl nenugalimos jėgos
aplinkybių (pavyzdžiui, karo, maišto, sabotažo; stichinės nelaimės; sprogimo,
gaisro, mašinų, gamybinių pastatų ir kurių nors (arba visų) vidaus komunikacijų
sunaikinimo; valstybės valdymo institucijų veiksmų; epidemijos ir kt.),
organizatoriui sumokėtos lėšos negrąžinamos.

9. STENDO PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO REGLAMENTAS
Parodos Dalyvis, užsisakęs neįrengtą (tuščią) parodos plotą, samdantis kitą įmonę
ar asmenį stendui įrengti, privalo laikytis UAB „Ekspozicijų centras“ stendo
projektavimo ir įrengimo reglamento, kuris pateikiamas dalyvavimo sąlygų 1 priede
bei parodos interneto puslapyje www.expo.lt.
10. INFORMACIJOS PATEIKIMAS INTERNETE
Organizatorius įsipareigoja patalpinti pagrindinius duomenis apie Dalyvį parodos
interneto puslapyje www.expo.lt: juridinio asmens pavadinimą / fizinio asmens
vardą ir pavardę / prekinio ženklo pavadinimą (jeigu užsakydamas parodinį plotą
fizinis asmuo jį pateikia kaip „užrašą ant stendo“), adresą (tik juridinių asmenų), tel.
numerį, el. pašto adresą, svetainės adresą, e-katalogui pateiktą aprašymą.
Pagrindiniai duomenys apie Dalyvį į parodos puslapį internete įtraukiami
nemokamai ir saugomi iki 2022.06.01.
11. AKREDITACIJA
Akreditacinės kortelės, suteikiančios teisę laisvai įeiti į parodą ir dalyvauti visuose
parodos metu vykstančiuose renginiuose, Dalyviui išsiunčiamos el. paštu ne vėliau
nei 5 d.d. prieš parodą. Gautas akreditacines korteles su unikaliais brūkšniniais
kodais Dalyvis privalo atsispausdinti arba išsisaugoti išmaniuosiuose įrenginiuose.
12. EKSPONATŲ APSAUGA. DRAUDIMAS
Parodos organizatorius vykdo bendrą patalpų apsaugą parodos dienomis ir
užtikrina bendrą viešąją tvarką parodos darbo valandomis. Parodos stendų
montavimo/demontavimo metu ir parodos darbo valandomis organizatorius
neprisiima jokios atsakomybės už Dalyvio stenduose esančius eksponatus,
asmeninius daiktus ir įrangą. Jei Dalyvis pageidauja užsisakyti individualią stendo
apsaugą, turi kreiptis į parodos organizatorius. Parodos Dalyvis privalo pats
rūpintis atsivežtų eksponatų ir jam priklausančių daiktų bei turto draudimu.
13. PRANEŠIMAI
Jei dėl nenumatytų aplinkybių parodos data ar vieta yra perkeliama, visi
parodos organizatoriaus bei parodos Dalyvio įsipareigojimai išlieka ir negali būti
atšaukti. Parodos organizatorius įsipareigoja pranešti Dalyviui visą papildomą
informaciją, susijusią su parodos rengimu, taip pat jeigu ne dėl organizatoriaus
kaltės paroda įvyks kitoje vietoje ar kitu laiku.
14. SEMINARAI
Parodos Dalyvis gali užsisakyti laiką seminarui ar įmonės prezentacijai parodos
metu. Ši paslauga parodos Dalyviui suteikiama nemokamai. Seminaro,
prezentacijos data, pavadinimas bei pranešėjas įtraukiami į parodos interneto
puslapį www.expo.lt nemokamai.
15. DALYVAVIMO PARODOJE TVARKA
Eksponuoti pristatomą produkciją, platinti reklaminę medžiagą parodos Dalyvis
gali tik užsakytame stendo plote. Dalyviui pažeidžiant ir nesilaikant užsakyto
stendo ploto ribų, skiriama bauda 300,- EUR + PVM*.
Parodos metu stendas negali būti paliktas be priežiūros, jame negali būti laikoma
tuščia tara, pašaliniai daiktai. Parodos darbo valandomis stendas negali būti paliktas
be personalo. Dalyvis parodos vietoje privalo laikytis priešgaisrinės saugos
reikalavimų ir darbo saugos taisyklių.
Dalyvis įsipareigoja grąžinti nepažeistus baldus, tipines stendų konstrukcijas,
sieneles ir papildomus elementus. Gadinti (klijuoti lipnius produktus, kalti, gręžti,
dažyti, žymėti ir pan.) nuomotą įrangą griežtai draudžiama. Priešingu atveju
Dalyvis privalo sumokėti 100 proc. sugadintos įrangos vertės ir 100,- Eur + PVM*
administravimo mokestį.
16. REKLAMA
Parodos organizatorius įsipareigoja vykdyti bendrą parodos reklamos kampaniją iš
anksto suplanuotomis priemonėmis ir prisiima atsakomybę už tinkamą parodos
pristatymą visuomenei. Organizatorius negarantuoja konkretaus parodos
lankytojų skaičiaus ir neprisiima jokios atsakomybės už kiekvieno Dalyvio
komercinę sėkmę parodoje.
17. GINČAI
Visi ginčai sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami LR
įstatymų numatyta tvarka, Vilniaus miesto apylinkės teisme.

* Pridėtinės vertės mokestis mokamas pagal Lietuvos Respublikoje tuo metu galiojančius įstatymus.

DALYVIS, UŽPILDYDAMAS IR PASIRAŠYDAMAS DALYVIO PARAIŠKĄ,
ĮSIPAREIGOJA LAIKYTIS ŠIŲ ORGANIZATORIAUS PATEIKTŲ DALYVAVIMO SĄLYGŲ

