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Jyväskylän Messut Oy
1. NÄYTTEILLEASETTAJAT JA TUOTTEET

Näytteilleasettajina voivat olla esittelymateriaalissa mainittuja tuotteita ja
palveluja valmistavat / tuottavat yritykset ja niiden valtuuttamat edustajat,
yksityiset elinkeinonharjoittajat, julkinen hallinto, yhteisöt sekä rekisteröidyt
yhdistykset.
Ainoastaan tuotteet, jotka on mainittu ilmoittauduttaessa ja jotka Jyväskylän
Messut Oy, jäljempänä järjestäjä, on hyväksynyt, saa asettaa näytteille.
Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset näyttelyesineet, jotka voivat olla
vaaraksi tai häiriöksi toisille näytteilleasettajille ja yleisölle. Näyttelyosastolla
saa esiintyä vain näytteilleasettajaksi hyväksytyn toiminimen sekä päämiesten ja edustajien nimet.
Järjestäjällä on oikeus rajoittaa näyttelyosaston kokoa tai hylätä
ilmoittautuminen syytä tähän ilmoittamatta.
Näyttelyosastolla saa näkyä muu kuin näytteilleasettajan tai hänen päämiestensä ja edustajiensa nimi vain järjestäjän suostumuksella, jolloin siitä
peritään tapahtuman markkinointimateriaalissa mainittu rekisteröintimaksu.
Näytteilleasettaja saa jakaa osastolla vain näyttelyyn hyväksyttyjen tuotteiden
esitteitä, ellei muusta ole järjestäjän kanssa erikseen sovittu.
Tapahtumakohtainen rekisteröintimaksu peritään varsinaisen näytteilleasettajan lisäksi jokaiselta sivunäytteilleasettajalta. Rekisteröintimaksua
vastaan (sivu)näytteilleasettaja saa näytteilleasettajatiedotteet, extranetpalvelun sekä näkyvyyden messuoppaassa ja tapahtuman nettisivuilla.

2. SOPIMUSVAHVISTUS JA PAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN

Kun osallistumisesta on sovittu, lähetetään näytteilleasettajalle sopimusvahvistus. Sopimusvahvistus muuttuu molempia osapuolia sitovaksi 14 vrk:n
kuluttua sopimusvahvistuksen päiväyksestä, jos kummallakaan osapuolella ei
ole ollut aihetta huomautuksiin. Kaikki huomautukset on tehtävä kirjallisesti.
Mikäli ilmoittautuminen on tehty lähempänä kuin 30 vrk ennen tapahtuman
alkamista, on varaus sitova ilmoittautumispäivästä lukien.
Näytteilleasettaja ei ole ilman järjestäjän kirjallista lupaa oikeutettu
vuokraamaan tai luovuttamaan edelleen osastoaan tai sen osaa.
Järjestäjä määrää osastojen sijainnin ottaen mahdollisuuksien mukaan
huomioon näytteilleasettajan toivomukset sekä hallien tarkoituksen-mukaisen
käytön. Näytteilleasettajalle varatun tilan sijainti selviää sopimusvahvistuksen mukana toimitetusta kartasta.

3. PERUUTUS JA SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Näytteilleasettajalla on oikeus kuluitta kirjallisesti peruuttaa osallistumisensa
14 vrk:n kuluessa sopimusvahvistuksen vastaanottamisesta.

Osaston käyttöoikeus palautuu järjestäjälle ja sopimus purkautuu, ellei
paikanvuokraa kokonaisuudessaan suoriteta määräaikana. Sopimuksen näin
tai muulla tavoin näytteilleasettajan syystä purkautuessa, järjestäjä perii jo
erääntyneet maksut, kuitenkin vähintään 50% paikanvuokrasta ja
rekisteröintimaksun.
Mikäli sopimus purkaantuu lähempänä, kuin 30 vrk ennen messuja, järjestäjä
perii paikanvuokran kokonaisuudessaan ja lisäksi jo tilatut palvelut.
Maksuehdot mainitaan sopimusvahvistuksessa ja alin paikanvuokra
näyttelyn esitteessä.

▪ näyttelyesineiden poiskuljettaminen osastolta ja messuosaston purkaminen
ennen tapahtuman päättymistä.

5. SÄHKÖVIRTA JA -TYÖT

Jakelujännite messualueella on 400/240 V. 50 Hz. Järjestäjä vastaa alueen
yleisvalaistuksesta. Näytteilleasettaja tilaa järjestäjältä osastollaan
tarvitsemansa sähkövirran samoin kuin tarpeelliset asennustyöt.
Järjestäjä ei vastaa mahdollisista sähkökatkoksen aiheuttamista vahingoista.
Näytteilleasettaja vastaa haltijana osastolle tuomistaan sähkölaitteista.
Sähköasennukset näyttelyalueella suorittaa järjestäjän valitsema sähköasennusliike.

6. PALO- JA MUU TURVALLISUUS

Turvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa olevia lakeja,
asetuksia ja turvallisuusohjeita. Paloturvallisuutta mahdollisesti vaarantavien
laitteiden esittelyyn on saatava paloviranomaisten ennakkolupa. Tulityön
alaiset työt vaativat järjestäjän myöntämän tulityöluvan. Tupakointi on sallittu
vain järjestäjän siihen osoittamissa paikoissa. Näytteilleasettaja vastaa
näytteilleasetettavien tuotteiden, koneiden ja laitteiden tuoteturvallisuudesta
ja lainmukaisuudesta.

7. VARTIOINTI

Järjestäjä vastaa vartioinnista ja yleisestä järjestyksestä näyttelyalueella,
mutta ei näytteilleasettajan tavaroiden, rakenteiden tms. mahdollisesta
vioittumisesta tai katoamisesta. Näyttelyesineiden vastaanottamisesta ja
kuittaamisesta näyttelyalueella vastaa aina näytteilleasettaja.

8. VAHINGOT

Näytteilleasettaja on vastuussa kaikista osastonsa rakenteiden, laitteiden,
näyttelyesineiden tai toimintansa ja alihankkijoidensa aiheuttamista henkilöja esinevahingoista sekä taloudellisesta vahingosta, joita saattaa aiheutua
messuyleisölle, toisille näytteilleasettajille, järjestäjälle ja/tai messualueelle.

9. VAKUUTUKSET

Näytteilleasettajan on itse huolehdittava asianmukaisten tuote-, toiminnan
vastuu- ja muidenkin vahingon varalta tarpeellisten ja kattavien vakuutusten
hankkimisesta. Järjestäjän ottama vastuuvakuutus korvaa ainoastaan
järjestäjän ja sen oman henkilökunnan toimenpiteistä tai laitteista ja
rakennuksista kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuneet vahingot.

10. HAVAINTOESITYKSET

Näytteilleasettaja vastaa järjestäjän tiloissa esittämiensä elokuvien, videoohjelmien, muiden kuvaohjelmien ja tallenteiden asianmukaisesta ennakkotarkastuksesta sekä tekijänoikeuslain edellyttämistä maksuista esittämiensä
musiikki- ja muiden teosten osalta. Esitykset eivät saa häiritä naapuriosastoja. Näytteilleasettajan on itse huolehdittava siitä, että osastoilla oleville
televisioille on TV-lupa. Jos yrityksellänne on voimassa oleva TV-lupa, ei
erillistä lupaa enää tarvita tilapäiseen käyttöön.

11. KULKULUVAT

Näytteilleasettajan toimihenkilöillä ja alihankkijoilla on oltava rakennus- ja
purkamistöiden sekä tapahtuman aikana järjestäjän antama kulkulupa, joka
on pidettävä näkyvästi esillä.

12. REKLAMAATIO

Mikäli tapahtuma perutaan koronapandemian vuoksi, jo suoritetut maksut
palautetaan näytteilleasettajalle.

Järjestäjälle on varattava oikeus tapahtuman aikana korjata mahdolliset
näytteilleasettajaa koskevat haitat ja puutteellisuudet. Kaikki huomautukset
koskien järjestäjän vastuulla olevia järjestelyjä on tehtävä kirjallisesti
välittömästi niiden ilmettyä ja viimeistään ennen tapahtuman päättymistä.
Laskutuksesta tulee reklamoida 8 vrk:n kuluessa laskun saamisesta.

4. NÄYTTEILLEASETTAMINEN JA OSASTOJEN RAKENTAMINEN

13. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Seuraavat toimenpiteet edellyttävät aina etukäteen järjestäjän
hyväksynnän. Kts. tarkemmin järjestäjän yleisohjeet:
▪ 250 cm:n korkeuden ylittävät rakenne- ja somistusratkaisut
▪ kaksikerroksisten näyttelyrakennelmien pystyttäminen
▪ kattoripustaminen
▪ tuotteiden mainostaminen ja jakelu näytteilleasettajan oman osaston
rajojen ulkopuolella

Kun osallistumisesta on sovittu näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näitä
osanottoehtoja sekä niiden täydennykseksi annettuja yleisohjeita.

Näytteilleasettaja vastaa osastonsa pystyttämisestä, somistamisesta,
purkamisesta, poiskuljetuksesta, siivouksesta ja jätehuollosta. Kaikenlainen
kiinnittäminen hallien rakenteisiin on kielletty,
lukuunottamatta mattoteippauksia lattioihin. Kts. tarkemmin järjestäjän
yleisohjeet.
Mikäli osastoon rakennetaan lattia, jonka korkeus hallin lattiasta ylittää 12 cm,
osaston avoimet sivut on porrastettava tai niihin on rakennettava kaide tai
muu suoja.

▪ Ylivoimainen este: järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tapahtuman
peruuttamiseen tai siirtämiseen toiseen ajankohtaan, ellei tapahtumaa
voittamattomien esteiden vuoksi voida toimeenpanna ilmoitettuna aikana.
▪ Vähittäismyynti on sallittu lain sallimissa rajoissa.
▪ Painotuotteiden jako on sallittu vain näytteilleasettajan vuokraamassa
näyttelytilassa.
▪ Suomenkielisiä osanottoehtoja pidetään perustana tulkintatapauksia
käsiteltäessä.
▪ Järjestäjän ja näytteilleasettajan väliset riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti sovintomenettelynä tai Jyväskylän käräjäoikeudessa.
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