OPĆI UVJETI IZLAGANJA
ISTARSKI FESTIVAL PAŠTE 2. - 3.7.2022.

1. Organizator
Istarski festival pašte (u daljnjem tekstu manifestacija) organizira Općina Žminj, Pazinska
2/G , 52341 Žminj

2. Pravo sudjelovanja
Na manifestaciji će kao izlagači moći sudjelovati pravne i fizičke osobe koji uredno i u
predviđenom roku budu popunile, ovjerile i dostavile Prijavu izlagača (u daljnjem tekstu:
Prijava) te se budu pridržavale odredbi iz Općih uvjeta.
O sudjelovanju, razvrstavanju i rasporedu izlagača na sajamskom prostoru odlučuje
Organizator.

3. Prijava i sudjelovanje
Prijava predstavlja pismeni Ugovor između organizatora i izlagača o zakupu prostora i
dodatnih usluga.
Rok za podnošenje Prijave izlagača je 12. lipnja 2022.
Organizator će potvrditi prihvat Prijave, koja je neopoziva za izlagača.Zbog nepredviđenih
okolnosti izlagač pismenim putem može organizatoru otkazati svoju Prijavu najkasnije 10
dana prije početka manifestacije. Ako zbog nepredviđenih okolnosti izlagač pismenim putem
predloži organizatoru povlačenje svoje Prijave najkasnije 10 dana prije početka manifestacije,
organizator će izlagaču na ime naknade troškova pripreme fakturirati 50% naručene
vrijednosti izložbenog prostora. Kasniji otkaz organizator nije u mogućnosti prihvatiti, pa će
se podnositelju prijave u cijelosti fakturirati naručeni prostor i sve do tada izvršene usluge.

4. Uvjeti plaćanja
Temeljem Prijave, organizator će izlagaču ispostaviti račun za naručene usluge, koji je plativ
najkasnije do 20. lipnja 2022. godine. Ukoliko izlagač ne plati račun u navedenom roku, neće
moći izlagati.
Cijena dvodnevnog najma nalazi se u cijeniku u Prijavi koju dostavljamo izlagačima
ponaosob.

5. Sajamske usluge
Organizator nudi izlagačima izložbeni prostor koji je na raspolaganju od 14 h oba dana
održavanja Festivala. Izlagač snosi odgovornost za eventualnu nastalu štetu na zakupljenom
štandu i opremi. Priprema izložbenog prostora može započeti odmah po preuzimanju štanda.
Izlagač je dužan donijeti robu na izložbeni prostor te biti spreman 1 sat prije službenog
otvorenja festivala.
Raspremanje štanda može započeti samo nakon službenog završetka manifestacije i
nakon što posjetitelji napuste izložbene prostore.
Izlagač ne može dodijeliti izložbeni prostor drugome bez suglasnosti organizatora.
Reklamacije radi eventualnih nedostataka izložbenog prostora moraju se javiti organizatoru
prije početka manifestacije. Kasnije reklamacije neće se uvažiti.

6. Čuvanje i osiguranje
Odgovornost za sigurnost izložaka tijekom radnog vremena sajma snosi izlagač. Nakon
radnog vremena sajma, organizator osigurava zaštitare radi povećanja sigurnosti. Izlagači
mogu, o svoj trošak, naručiti od organizatora dodatno fizičko čuvanje svog izložbenog
prostora i izložaka, a putem osiguravajućih društava osigurati izložbeni prostor i izloške. Za
izloške i ostalu imovinu izlagača koja nije u osiguranom prostoru odgovornost snosi sam
izlagač.

7. Prodaja robe
Sajam je prodajnog karaktera te Izlagači mogu, sukladno važećim zakonskim propisima,
obavljati direktnu prodaju na štandovima.

8. Završne odredbe
U slučaju spora između izlagača i organizatora, isti će se nastojati riješiti dogovorno, u
protivnom nadležan je Općinski sud u Rovinju.

