ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR UTSTÄLLARE
Svenska Mästerskapen i Norrköping 2022
1.

Arrangören översänder orderbekräftelse på anmälan när förskottsbetalningen är gjord och
godkänd.

2.

Anmälningarna registreras i den ordning de inkommer till arrangören. Plats kan inte ställas
till förfogande förrän hela avigften är betald.

3.

Det är inte tillåtet att ställa ut levande djur, explosiva varor eller annat som mässledningen
betecknar som olämpligt ur säkerhetssynpunkt.

4.

Reklamanordningar, skyltar och andra föremål utanför förhyrd monter är underställda
arrangören.

5.

Varor som ur kvalitets- eller etisk synpunkt eller på annat sätt är olämpliga, får inte ställas
ut. Skulle så ha skett, skall varorna efter anmodan omedelbart och på egen bekostnad
avlägsnas från utställningsmontern. Mässledningen förbehåller sig fri prövningsrätt, om
varor kan anses som olämpliga eller inte, samt har dessutom rätt att vidta åtgärder för att
avlägsna olämpliga varor.

6.

Överlåtelse, helt eller delvis, av förhyrd plats är inte tillåten utan mässledningens medgivande. Deltagare har inte heller rätt att utan särskilt ha angett detta, inhysa annan reklam
eller annan utställare som inte finns med i anmälan, inom förhyrt område.

7.

Utställare är skyldig att underkasta sig de jämkningar i plats och utrymme som kan
behövas på grund av omständigheterna. Eventuella synpunkter på tilldelad monter framförs innan området tas i besittning.

8.

Åverkan på fasta byggnadsdelar, träd, buskar m.m (spikning, målning, etc.) är inte tillåten.

9.

Varje utställare ska själv försäkra sina utställningsföremål. För skada på person eller mässans
område och områden eller annan egendom, vilken orsakas av utställares firma eller personal,
är utställaren ansvarig och ersättningsskyldig. Det är ej heller tillåtet att använda stolar,
bord etc. från mässans övriga område i sin monter. Det finns ingen bevakning på området
för mässdeltagarnas räkning.

10.

Arrangören sköter renhållning i allmänna utrymmen, utställare sköter renhållningen i det
hyrda utrymmet. Sopor skall forslas till därför avsedda sopcontainers för utställare och får
således inte belasta områdets publika sopkorgar.

12.

Det är inte tillåtet för utställare att inom mässområdet genom skyltning hänvisa till utställning
utanför området utan tillstånd från mässledningen.

13.

Utställare erhåller två utställarkort/meetingbiljetter för den personal som tjänstgör i montern.
Önskar utställande företag fler utställarkort än tilldelade kan de köpas mot faktura.

14.

Utställare har inte rätt att spela musik i monter eller demonstrera maskiner mm. på ett sätt
som stör omgivande monterinnehavare.

15.

Utställare är skyldig att inom mässområdet följa mässledningens föreskrifter samt de säkerhetsföreskrifter som myndigheter eventuellt kan utfärda.

16.

Vid överträdelse av allmänna bestämmelser kan utställaren med personal avvisas från mässan.
Utställaren har inte rätt att med anledning av detta mot arrangören resa krav om återbetalning
av erlagda avgifter eller om skadestånd.

17.

Utställande företag medger att tillgängliga uppgifter får lämnas till tredje man.

18.

Skulle särskild skatt eller annan pålaga komma att tas ut för åtagande enligt detta kontrakt
skall motsvarande belopp erläggas av utställaren.

20.

All muntlig och skriftlig marknadsföring skall vara vederhäftig och förenlig med marknadsföringslagen.

21.

Om årets tävlingar på grund av brand, svåra väderförhållanden, särskilda åtgärder från stat
eller kommun, strejk, lockout, krig eller annan anledning, som arrangören inte kan råda över,
inte skulle kunna hållas eller skulle tvingas ändra omfattning eller tidpunkt, fritar sig arrangören från återbetalningsskyldighet av monter hyra eller del därav. Utställaren äger däremot rätt
att, så snart mässan kan hållas, få förtur till monterplats samt få viss kompensation för tidigare
inbetald monterhyra vid betalning av den nya monterhyran. Härutöver äger utställaren inte
rätt till någon form av skadestånd.

22.

Om det på grund av omständigheter som arrangören inte kan råda över, sker inskränkningar i
tillhandahållande av elström, är utställaren inte berättigad att återfå hela eller del av monterhyran, inte heller erhålla någon form av skadestånd.

23.

Arrangören äger rätten att begränsa produktutbudet. Utställaren skall redovisa samtliga
produkter (produkt grupper) som är till försäljning i den förhyrda monterplatsen. Produkter
som inte redovisats, kan mässledningen, om så krävs, inte godkänna för försäljning på
mässan.

24.

MAT OCH DRYCK
Observera att de kontrakterade restaurangerna/serveringarna har strikt ensamrätt på all
försäljning av mat och dryck!

25.

BETALNING
En anmälningsavgift om 50% av monterpriset skall betalas för att kunna reservera monterplats. Denna avgift återbetalas inte vid eventuell avbokning. Slutbetalning för monter skall
ske senast 30 dagar före SM. Såväl anmälningsavgift som monteravgift faktureras företagaren
från SIF. Vid anmälan senare än 1 månad före mässdatum ska hela beloppet betalas före
mässan, och återbetalas inte vid ev. sen avbokning.

26.

BETALNINGSPÅMINNELSE
Betalningspåminnelse lagstadgad avgift 60 kr. Förseningsränta 8% över diskontot från förfallodagen.

27.

ÅTERBUD
Anmälningsavgiften återbetalas ej vid återbud, oavsett orsak till återbudet och oavsett om
denna är betald vid återbudstillfället. Full betalning krävs vid återbud mindre än 1 månad före
mässdatum, oavsett om detta är betalt vid återbudstillfället, och oavsett om avbokning skett.
Att avstå från att betala anmälningsavgiften eller restbetalningen befriar dig inte från detta
kontrakt som är bindande genom din namnunderskrift.

28.

MARKNADSFÖRING
Som utställare deltar jag i marknadsföringen på så sätt att jag gör det jag kan för att sprida
information om evenemanget i min omgivning. För att programblad och kartor skall vara
korrekta är det av största vikt att anmälningsblanketten ifylls så noggrant och korrekt som
möjligt då dessa uppgifter ligger till grund för vår marknadsföring och information om
utställarna.

29.

FÄRDIGSTÄLLANDE AV MONTER
Färdigställande av monter sker onsdagen den 4 augusti mellan 07.00 - 24.00. VIP montern
måste vara färdigställd senast onsdagen den 4 augusti kl 20.00.

30.

ÖPPETTIDER
Utställare ska hålla sina montrar öppna under hela tävlingsdagarna 2022. Montrarna får
tidigast monteras ned på söndagen kl 16.00. Nedmontering av monter före kl 16.00 på
söndagen utan mässledningens tillstånd efterfaktureras med 3 000 kr i vite.
Huvudansvarig arrangör är Svenska Islandshästförbundet.

