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PRIJAVA – NAROČILNICA
Prireditev:
Termin prireditve:
Rok prijave:

62. Gostinsko turistični zbor Slovenije 2015 HIT d. d. Nova Gorica
13. in 14. oktober 2015
Zgodnja prijava 15. junij 2015
Zadnji rok prijave 31. avgust 2015

Ob rezervaciji razstavnega prostora do 15. junija 2015 in plačilu le tega, po posredovani ponudbi do 15. avgusta 2015 in naročilu sejemske opreme pogodbenemu
partnerju Proevent d.o.o., vam nudimo 15 % popust na ceno zakupljenega razstavnega prostora. V primeru, da vam razstavni prostor postavlja in opremlja vaš in
ne naš pogodbeni partner, vam ob razpisu priznavamo 5 % popust na ceno zakupljenega razstavnega prostora.
1. Podatki o razstavljavcu:
Polni naslov razstavljavca:_______________________________________
Polni naziv in naslov plačnika (izpolnite v kolikor razstavljavec ni plačnik)
Poštna številka in kraj: __________________________________________

Ulica, hišna številka: _____________________ _____________________

Telefon:______________________________________________________

Telefaks: ___________________________________________ ________

Elektronski naslov:_____________________________________________

Internetna domača stran: _________________________________ ______

Kraj in enota banke: ____________________________________________

Transakcijski račun: ___________________________________________

Direktor (ime in priimek): _______________________________________

Kontaktna oseba (ime in priimek): ________________________________

Elektronska pošta kontaktne osebe: ________________________________

Telefon kontaktne osebe: _______________________________________

Davčna številka podjetja (za DDV): ______________

Davčni zavezanec (obkroži)

___________

DA

NE

2. Naročamo neopremljeni razstavni prostor
m2
A.) Notranji prostor

cena /m2
60,00 € /m2
70,00 € / m2
80,00 € 7m2
40,00 € / m2

Prostor v nizu (1 stranica odprta)
Kotni prostor (2 stranici odprti)
Čelna ali otočni prostor (3 ali 4 stranici odprte)

B.) Zunanji prostor
3. Predstavitveno besedilo (največ 30 besed) za obvezni vpis v programsko knjižico prireditve.

4. Električni priključek /osnovna cena
(dovod do razstavnega prostora/priklop na euro vtičnica)
1,5 kW, 220V / 10A
85,00 € / kos ______kos
3kW, 220V / 16A
115,00 € / kos ______kos
5kW, 220/380V / 3 x 16A
145,00 € / kos ______kos
5-10kW, 220/380V / 3 x 20 A
175,00 € / kos ______kos
15-20kW, 220/380V / 3 x 25A
230,00 € / kos ______kos
20-30kW, 220/380V 3 x 25 A
250,00 € / kos ______kos

5. Priključek za vodo /cev z ventilom
Priključek za vodo - prvi
Priključek za vodo - dodatni

155,00 € / kos ________kos
45,00 € / kos ________kos

Internetna linija 8,00 € / kos ______kos
Wi – fi kodo razstavljavec prevzame na recepciji

Nočni tok (za hladilne naprave) – vpišite moč kW _______________________(75% osnovne cene )_____________________kos
Za priključke nad 3 kW je obvezna namestitev ustrezne razdelilne elektro omare (zagotovi jo razstavljavec sam ali predhodno naroči pri opremljevalcu
prostora)
Pavšal porabe električne energije na priključno moč in zakupljeno kvadraturo 0,95 EUR formula za izračun stroškov porabe električne en. (m2 x KW x cena = pavšal porabe)
Primer: 8 m2 x 1,5 kW x 0,95 € 11,40 €

Pavšal komunalnih stroškov na zakupljeni m2

3,95 EUR

Organizator si pridržuje sprejeti prijavo tudi po zadnjem možnem roku, 31. avgust 2015, vendar ne zagotavlja, da bodo razstavljavci vpisani v tiskanem izvodu
programske knjižice prireditve. V cenah ni vključen DDV, ki bo obračunan v skladu z določili ZDDV in ga plača razstavljavec. Prireditelj si pridružuje pravico
do popravka cen z uporabo klavzule »vpliva spremenjenih okoliščin«, katere na dan formiranja cen ni mogel predvideti (112. člen Obligacijskega zakonika).
5. Podatki o izvajalcu (ki vam postavlja in opremlja razstavni prostor)
Polni naslov izvajalca: _________________________________________

Telefon:__________________________________________________

Ulica, hišna številka: __________________________________________

Telefaks: _________________________________________________

Poštna številka in kraj: _______________________________________

Elektronski naslov: _________________________________________

6. S podpisom potrjujemo, da smo v celoti seznanjeni s splošnimi pogoji razstavljanja objavljenimi na hrbtni strani, jih potrjujemo in se z njimi strinjamo.
Naročilnica in dodatek k prijavi – tehnični priključki in sejemska oprema razstavnega prostora postane dodatek k tej prijavi in njen sestavni del, ko jo
organizator prireditve prejme potrjeno s strani razstavljavca.
7. Prosimo, da prijavo izpolnite čitljivo in en podpisan in žigosan izvod vrnete na naslov Turistično gostinska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis:

POGOJI RAZSTAVLJANJA
1. Splošna določila
a) Prijava pomeni sprejem ponudbe. Izpolni jo razstavljavec in jo v navedenem
prijavnem roku dostavi prireditelju na naslov Turistično gostinska zbornica
Slovenije, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana.
b) Prijave brez podpisa odgovorne osebe in žiga podjetja niso veljavne.
c) Prijava je za razstavljavca pravno zavezujoča in nepreklicna.
č) Prijavo s posredovanimi predlogi uskladitve lokacije razstavnega prostora stranki
dogovorita sporazumno.
d) Posredovanih prijav s spremembo pogojev prireditelj ne bo upošteval in sprejel.
e) Cene, ki veljajo za prireditev, so navedene v razpisu prireditve za tekoče leto.
Navedba podatka o razstavnem programu je pogoj za sodelovanje razstavljavca na
prireditvi. Razstavljavec sme razstavljati le prijavljeni razstavni program.
f) Prireditelj si pridružuje pravico do odločanja o sprejemu ponudb (prijav).
Organizator prireditve prijav, prejetih po izteku objavljenega roka, ni dolžan
upoštevati.
Najmanjši razstavni prostor, ki ga razstavljavec lahko naroči, je 4 m2
neopremljenega notranjega prostora in 8m2 neopremljenega zunanjega prostora.
h) Razstavljavec s svojim podpisom dovoljuje, da organizator prireditve GTZ
Slovenije, posredovane podatke ob oddaji prijave na prireditev obdeluje v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov in sicer v svojih zbirkah in jih uporablja v
naslednje namene: statistično obdelavo, izpolnjevanje pogodbenih in zakonskih
obveznosti, pošiljanje ponudb, reklamnega materiala, publikacij in vabil na dogodke,
telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje. Podatke razstavljavca lahko organizator
prireditve obdeluje še 10 let po zadnji udeležbi na prireditvi, oziroma do preklica
privolitve, če veljavna zakonodaja ne določa drugačnih rokov
2. Dodelitev razstavnega prostora
Na prireditvi lahko razstavljajo domači in tuji razstavljavci, katerih razstavni izdelki
in storitve ustrezajo programu prireditve. Razstavljavec lahko na razstavnem
prostoru razstavlja izdelke oziroma storitve, ki jih je navedel v prijavi. Razstavni
prostor organizator prireditve uskladi z interesom razstavljavca, upoštevajoč
razpored prostora po pripravljenem tlorisu razstavnih prostorov. Organizator
prireditve lahko zaradi optimizacije razstavnih prostorov dodeli prostor z manj
odprtimi stranicami, kot ga je naročil razstavljavec. Organizator si pridružuje pravico
dodeliti do približno 15 % razstavnega prostora manj, oziroma 10 % več. Vsako
spremembo dodeljenega razstavnega prostora mora odobriti organizator prireditve.
Če organizator prireditve po sprejemu prijave razstavljavca, iz kakršnega koli
razloga ne dodeli razstavnega prostora, ima razstavljavec pravico do vračila že
vplačanega zneska.
3. Odpoved prijave
Razstavljavec lahko odpove že sklenjeno prijavo v pisni obliki. V tem primeru je
dolžan plačati:
a) 40% cene razstavnega prostora, če je prijavo sodelovanje odpove več kot 30 dni
pred pričetkom prireditve;
b) 100 % cene razstavnega prostora, prijavnine, če prijavo sodelovanja odpove
manj kot 30 dni pred pričetkom prireditve.
4. Registracija, prijava razstavljavca
Vsak razstavljavec je dolžan plačati registracijo za sodelovanje. Registracija
vključuje vpis v programsko knjižico s predstavitvijo ponudbe (besedilo največ 30
besed) posredovani znak podjetja (logotip), vpis na seznam razstavljavcev na spletni
strani prireditve s povezavo na spletno stran razstavljavca in tri izvode programske
knjižice.
Razstavljavec je dolžan dostaviti podatke za vpis (predstavitev) v programsko
knjižico ob prijavi oziroma najkasneje 30 dni pred pričetkom prireditve. V primeru,
da razstavljavec posreduje organizatorju prireditve podatke manj kot 30 dni pred
začetkom prireditve, oziroma jih ne posreduje, bodo v programski knjižici objavljeni
le osnovni podatki. Organizator prireditve si pridržuje pravico, da vsebino vpisa v
programsko knjižico ustrezno skrajša in prilagodi, vendar ne odgovarja za morebitne
napake.
5. Plačilo
Razstavljavec se obveže plačati razstavni prostor in registracijo za prireditev, ki sta
dogovorjeni in navedeni v prijavi. DDV ni vključen v navedene cene in ga plača
razstavljavec . Razstavljavec po oddani prijavi organizatorju prireditve in njegovi
prejeti ponudbi mora poravnati znesek, ki velja kot predračun, (v celoti, s priznanim
popustom) v roku, ki je na njem naveden. Plačilo predračuna je pogoj za sodelovanje
razstavljavca na prireditvi. V primeru zamude roka plačila, razstavljavec izgubi
popust po razpisu in se mu izstavi nova ponudba (predračun) za sodelovanje na
prireditvi.
Če razstavljavec lahko ugovarja samo za del računa, je nesporni del računa dolžan
poravnati v roku in na način, ki je določen s prijavo.
6. Potrditev razstavnega prostora
Po prejetju plačila posredovane ponudbe – predračuna s strani razstavljavca,
organizator potrdi dogovorjeni razstavni prostor.
7. Preklic dodeljenega razstavnega prostora
Organizator prireditve ima pravico zavrniti prijavo oziroma razveljaviti izdano
potrditev razstavnega prostora iz točke 6 v naslednjih primerih:
a) če je razstavljavec v času prijave v poravnalnem, stečajnem ali likvidacijskem
postopku,
b) če organizator prireditve do razstavljavca ima odprte terjatve iz preteklosti,
c) če predmeti, ki naj bi bili razstavljeni na prireditvi ne ustrezajo vsebini prireditve,
č) če razstavljavec ne dostavi dokumentov iz točke 14. teh pogojev na zahtevo
organizatorja prireditve,
d) če prijavo razstavljavca prejme po poteku prijavnega roka,
f) če razstavljavec ne plača posredovane ponudbe – predračuna v navedenem roku.

8. Termin in kraj prireditve
Če se mora prireditev, zaradi višje sile časovno premakniti, skrajšati, podaljšati ali
prostorsko premestiti, razstavljavci nimajo pravice odpovedi sodelovanja ali zahtevati
povračilo škode.
9. Tehnični pogoji
Razstavljavci morajo organizatorju prireditve predložiti osnutke (načrt) postavitve in
opreme svojih razstavnih prostorov, ki jih mora organizator prireditve potrditi pred
pričetkom montaže. Višina razstavnega prostora je lahko največ 250cm. Višji razstavni
prostor je potrebno predhodno dogovoriti in uskladiti z možnostjo izvedbe z organizatorjem
prireditve. Razstavljavec pri postavitvi razstavnega prostora ne sme posegati izven
dodeljenega zakupljenega razstavnega prostora brez dovoljenja organizatorja prireditve.
10. Priponka za razstavljavca
Po potrditvi razstavnega prostora prejme razstavljavec za osebo na razstavnem prostoru
priponko (2 kosa) za nemoteno gibanje po prireditvi. Pri neprimernem ravnanju s
priponkami razstavljavca si organizator prireditve pridržuje pravico do njihovega odvzema.
11. Montaža, demontaža
Montaža in demontaža mora biti predhodno najavljena organizatorju prireditve. Roki za
montažo in demontažo, ki so razstavljavcu posredovani z navodili za razstavljavce, je
potrebno dosledno upoštevati.
Pri prekoračitvi termina za demontažo je organizator prireditve upravičen pospraviti
razstavni prostor in nastale stroške prenesti na razstavljavca. Po končani demontaži mora
razstavljavec prostor, na katerem je razstavljal vrniti v prvotno stanje. V nasprotnem
primeru je razstavljavec dolžan organizatorju prireditve povrniti vso nastalo škodo. Pri
postavljanju in opremljanju razstavnih prostorov v času montaže, prireditve in demontaže
mora razstavljavec oziroma njegov izvajalec upoštevati predpise s področja varnosti in
zdravja pri delu, požarnovarnostne predpise, splošne pogoje oziroma navodila za
razstavljavce, ki jih prejme ob potrditvi zakupljenega razstavnega prostora s strani
organizatorja prireditve.
Razstavljavec pred koncem prireditvene sme odstraniti razstavnih predmetov (eksponatov)
z razstavnega prostora. Razstavni prostor sme razstavljavec predčasno zapustiti samo na
podlagi pisnega dovoljenja organizatorja prireditve.
12. Jamstva in zavarovanja
a) Organizator prireditve ne odgovarja za poškodbe, izgube , uničenje ali odtujitve stvari
razstavljavca (razstavni predmeti, oprema in drugo), s strani tretjih oseb, kakor tudi ne za
poškodbe razstavljavca oziroma njegovega izvajalca, nastale zaradi požara, viharja, toče,
strele, loma, izliva vode, tatvine ali katerega koli drugega vzroka. Razstavljavec oziroma
njegov izvajalec sklene ustrezno zavarovanje na svoje stroške.
b) Razstavljavec oziroma njegov izvajalec odgovarja za nastalo škodo in nesrečo, ki jo
povzroči organizatorju prireditve in / ali tretji osebi na razstavnem prostoru on sam ali
njegovo osebje.
c) Organizator prireditvene prevzema jamstva za vozila, ki jih na območju prireditve in
parkirišč pustijo razstavljavci, njihovi uslužbenci ali pooblaščenci oziroma njihovi izvajalci.
č) Razstavljavec ne sme oddajati dodeljenega razstavnega ali oglaševalskega prostora
oziroma njegovega dela tretji osebi. V primeru kršitve si organizator prireditve pridržuje
pravico dodatnega zaračunavanja razstavljavcu 100% cene dodeljenega zakupljenega
razstavnega oziroma oglaševalskega prostora.
13. Predstavitve
Razstavljavec mora najkasneje 15 dni pred pričetkom prireditve pisno obvestiti
organizatorja prireditve, ali bo imel na dodeljenem zakupljenem razstavnem prostoru
kakršnekoli dogodke (npr. glasbeni nastop, čarovnika, animacijo z srečelovom ipd.) in
prijavo sam tudi poslati ustrezni kolektivni organizaciji za upravljanje avtorskih pravic (npr.
SAZAS, Zavod IPF idr.)
Organizator prireditve je upravičen po že potrjenem razstavnem prostoru omejiti ali
prepovedati predstavitve, ki povzročajo hrup, umazanijo, prah, uhajanje plinov oziroma
kako drugače ovirajo potek celotne prireditve. Predstavitev lahko poteka izključno na
dodeljen razstavnem prostoru razstavljavca.
14. Dejavnost razstavljavca – dokumenti
Organizator prireditve ima pravico, da pred potrditvijo dodelitve razstavnega prostora od
razstavljavca zahteva predložitev:
- Obrtnega dovoljenja oziroma registracije z odločbo pristojnega organa, da so izpolnjeni z
zakonom določeni pogoji za opravljanje dejavnosti.
- Ustrezna soglasja pristojnega zdravstvenega in veterinarskega inšpektorata, če bo
razstavljavec na prireditvi opravljal promet z živili in s predmeti splošne rabe, degustacije
živil ali demonstracijo predmetov splošne rabe oziroma gostinsko dejavnost.
- Dokazila o zavarovanju oseb in predmetov.
- Organizator prireditve ima pravico odpovedati sodelovanje razstavljavca na prireditvi, če
ta ne dostavi zahtevane dokumentacije inšpekcijskih služb.
15. Fotografiranje in risanje
Organizator prireditve ima pravico razstavne prostore in razstavljene predmete fotografirati,
narisati ali posneti na film in gradivo uporabiti za lastne potrebe ali za splošno uporabo.
Razstavljavec se odpove vsem ugovorom iz naslova avtorskih pravic. Brez odobritve
organizatorja prireditve razstavnih prostorov ni dovoljeno fotografirati ali narediti njihove
risbe oziroma jih posneti, izjema je lasten razstavni prostor.
16. Čiščenje razstavnega prostora
Organizator prireditve skrbi za čiščenje skupnih prostorov (hojnic) v razstavni dvorani.
Čiščenje svojih najetih razstavnih prostorov je dolžnost vsakega razstavljavca, ki v primerni
embalaži (vrečki ali kartonu) pripravi razvrščene smeti za odvoz.
17. Sodišče
Organizator prireditve in razstavljavec bosta vse spore reševala sporazumno. Če do
sporazuma ne bo prišlo, je za rešitev pristojno sodišče v Ljubljani.

