ЗАЯВКА - ДОГОВОР

ТЪРГОВСКО ИЗЛОЖЕНИЕ

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО

7 - 12 септември 2015
Русе
Фирма: ..........................................................................................................................................................
Адрес: ..........................................................................................................................................................
Телефон: ......................................................... Лице за контакт: ..............................................................
Email: ............................................................... Web: .................................................................................
ИН по ЗДДС..................................................... МОЛ: ................................................................................

ТАРИФИ ЗА УЧАСТИЕ
I.
НЕИЗГРАДЕНА ИЗЛОЖБЕНА ПЛОЩ
100 лв x .................. м2 ................... ЛВ
Включва: наем площ, общо осветление и общо почистване, охрана на залата
ИЗГРАДЕНА ИЗЛОЖБЕНА ПЛОЩ
114 лв x ................... м2 ................... ЛВ
Включва: наем площ, преградни стени, проектиране, монтаж и демонтаж на щанда, осветителни
тела, 2 стола, маса, ел. захранване, разклонител -1 брой и охрана
Всички цени са с включено ДДС.
МИНИМАЛНА ЗАЯВЕНА ПЛОЩ - 4 кв.м
Краен срок за заявка - 28 август 2015г.

I. Сума:
II. ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ
40 лв
рекламно и информационно обслужване за периода на изложението, пропуски.
Цена
в лв

III. Оборудване

Витрина - височина 85 см

30

Витрина - височина 250 см

50

Маса 70 см./70 см.

8

Стол /пластмасов/

4

Луминисцентно тяло

16

Ел. Захранване

50

III. Сума:

Брой
Обща
заявени сума

Дължимата сума се заплаща в касата
на БТПП или се превежда по банкова
сметка на БТПП-ЦПОПКФО ЕООД BIC код: UNCRBGSF,
с-ка IBAN: BG05 UNCR 7630 1015 22 63 03
при УНИКРЕДИТ Булбанк в лева.

Аванс
Сума I + II + III (лева)

С подписването на този договор заяваваме че:

Сме запознати с условията за участие и ги приемаме;

Потвърждаваме нашето участие в изложението.
Упълномощено лице: ..........................
Дата:
(подпис и печат)

ОБЩИ

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1.ОРГАНИЗАТОР
Българска търговско-промишлена палата Център за професионално обучение, преводи
консултации и фирмено обслужване.
Отдел “Панаири и изложби”
София 1058, ул. Искър №9
тел.: 02 989 72 40, 8117/ 519; 428 факс: 02 981 66 26
email: fairs1@bcci.bg http://www.bcci.bg/fairs.html

4. ПРОТИВОПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
Изложителят трябва да спазва изискванията на
противопожарна охрана. Забранено е пушенето,
включването на ел. печки и складирането на запалими
материали в щандовете. Всички конструктивни и
рекламни материали и експонати, ползвани от участника
трябва да отговарят на нормативните изисквания за
пожарна и аварийна безопасност. Изложителят е длъжен
да осигури достъп до пожарните кранове и хидрантите.

2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ И РАБОТНО ВРЕМЕ
Изложението ще се проведе на площад Света Троица
пред операта в гр.Русе.

5. СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И
БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Изложителят е длъжен да предприеме всички действия
за предпазване от възможни рискове на лицата,
работещи на неговия изложбен щанд по време на
изложбата, както и по време на монтаж и зареждане,
демонтаж и изнасяне на експонати, в случай че
изложбения щанд се изгражда от служители на
Изложителя.

Работно време:
за изложители: 09:30 - 19:30
за посетители: 10:00 - 19:00
3 .ПОЛЗВАНЕ НА ИЗЛОЖБЕНИТЕ ПЛОЩИ
Настаняването на изложителите се извършва на
06.09.2015г. от 09:00 до 19:00 часа, а освобождаването
на 13.09.2015г. от 09:00 до 16:00 часа.
Участниците сами транспортират и аранжират
експонатите си.
Изложителите имат право да излагат своите експонати
само на изложбената площ, която са заявили и
заплатили в полза на Организатора.
Изложителят няма право да преотстъпва цялата или
част от наетата изложбена площ или да рекламира
трети лица и/или чужди търговски марки без съгласието
на Организатора. В случай на установено нарушение на
настоящата точка, Организаторът си запазва правото
поради вината на Изложителя да анулира неговото
участие и/или да наложи санкция в размер на 50% от
цената на наетата изложбена площ.
Изложителят носи отговорност за транспортирането,
съхранението и излагането на експонатите и щандовия
материал.

6. ОХРАНА И ПОЕМАНЕ НА РИСКОВЕ
Организаторът осигурява обща охрана на изложбата
и не носи отговорност за повреди и липси на вещи на
Изложителя от трети лица в рамките на работното
време на изложбата.
Организаторът не носи отговорност за повреди и липси
на вещи на Изложителя в резултат от пожар, природни
бедствия и други непредвидени или непредотвратими
събития от извънреден характер настъпили в работно
или извън работно време на изложбата.
Организаторът препоръчва на Изложителя, за да
гарантира интересите си, да застрахова имуществото
си срещу съответните рискове.
Ако изложбата прекъсне след като вече е открита,
поради причини, независещи от БТПП-ЦПОПКФО,
Участникът не може да анулира участието си или да
търси обезщетение.
Организаторът не носи отговорност относно очаквания
от изложителя и неосъществен обем продажби по
време на изложението.

Участниците в изложението трябва да са фирми с
българска регистрация и производствен профил,
работещи на територията на България без ограничение
на бранша и собстеността. В случаите, в които участник,
предлага на щанда си,стоки, които не са произведени в
границите на РепубликаБългария, Организатора може
да прекрати участието на изложителя.

7. СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Договорът влиза в сила при заплащане на аванс в
размер на 30% от общата сума до 5 работни дни след
подписването на заявката-договор. Останалата сума,
включително и допълнително заявените услуги, се
заплащат до 04.09.2015г.
Отказ от участие се приема в писмен вид от
Организатора. Неустоиките, които се удържат при
отказ от страна на Изложителя, независимо от
причините, са както следва: до 04.09.2015г - 30% от
сумата по договор, а след 04.09.2015г. суми не се
възстановяват.

Изложителят носи отговорност в случай, че
представените от него експонати, рекламни материали
и/или информация нарушават изискванията на
приложимото законодателство за закрила на
интелектуалната собственост.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Всички спорове, възникнали във връзка с изпълнението
на Общите условия, се решават чрез преговори. Ако
не се постигне споразумение, спорът се отнася до
компетентен съд.

