YLEISET OSALLISTUMISEHDOT
MINÄ OLEN MESSUT
Näyteilleasetaja (jäljempänä Näyteilleasetaja) sitoutuu osallistumaan Minä Olen
messutapahtumaan (jäljempänä Messut) sekä noudatamaan Minä Olen Keskus Oy:n (jäjempänä
Messujärjestäjä) alla olevia sopimusehtoja sekä niiden täydennykseksi annetuja erityisehtoja ja
muita ohjeita hyväksymällä tlausvahvistuksen.
1. ILMOITTAUTUMINEN NÄYTTEILLEASETTAJAKSI
Sitova ilmoitautuminen näyteilleasetajaksi tehdään lähetämällä Messujärjestäjälle sähköinen
tai kirjallinen ilmoitautuminen. Ilmoitautumisen saatuaan Messujärjestäjä hyväksyy
Näyteilleasetajan ilmoitautumisen ja vahvistaa sen sähköisest tai kirjallisest.
2. NÄYTTEILLEASETTAJAT
Järjestäjällä on oikeus hylätä ilmoitautuminen, mikäli se katsoo, etä tuoteet tai palvelut ovat
ristriidassa Messujen yleisilmeen kanssa.
Näyteilleasetajalla ei ole ilman Messujärjestäjän kirjallista lupaa oikeuta vuokrata tai luovutaa
edelleen messupaikkaansa tai sen osaa.
3. NÄYTTEILLEASETTAJIEN TUOTTEET, PALVELUT JA NIIDEN MARKKINOINTI
Näyteilleasetaja saa asetaa näyteille vain ne tuoteryhmät, jotka Messujärjestäjä on hyväksynyt
Näyteilleasetajan tekemän messuilmoituksen perusteella. Messujärjestäjällä on oikeus poistaa
tuoteet, mitkä eivät täytä edellä olevaa ehtoa. Edellä oleva koskee myös Näyteilleasetajan
palveluita.
Messujärjestäjällä on oikeus poistaa myös tuoteet, jotka voivat olla vaaraksi muille
Näyteilleasetajille tai yleisölle.
Mikäli tuoteita tai palveluita markkinoidaan tavalla, mistä aiheutuu häiriötä muille
näyteilleasetajille tai Messujärjestäjälle, Messujärjestäjä voi kieltää tällaisen markkinoinnin.
4. NÄYTTELYOSASTON SIJOITUS JA KOKO
Näyteilleasetajalla ei ole lupa suurentaa tai muutaa messupaikan sijainta, ilman
Messujärjestäjän kirjallista suostumusta.
Messujärjestäjällä on oikeus Näyteilleasetajaa kuulemata lisätä tai vähentää näyteilleasetajan
varaamaa pinta-alaa enintään 15 % tai muutaa osaston sijainta, mikäli se osoitautuu
vältämätömäksi messujen toimivuuden kannalta.

5. PERUUTUS- JA MAKSUEHDOT
Varausta vahvistetaessa maksetaan 250€ ennakkomaksuna ja loppumaksu joulukuussa laskun
eräpäivään mennessä. Viivästyskorko korkolain mukaan.
Näyteilleasetajalla on oikeus peruutaa ilmoitautumisensa 14 arkipäivän sisällä siitä, kun
Messujärjestäjä on lähetänyt näyteilleasetajalle vahvistuksen messuille osallistumisesta.
Ilmoitus on tehtävä sähköisest tai kirjallisest messujärjestäjälle.
Mikäli asiakas peruutaa kokonaan tai osan varauksestaan 14 arkipäivän jälkeen, kun
messunjärjestäjä on lähettänyt näyteilleasetajalle laskun messuille osallistumisesta, asiakas on
velvollinen suoritamaan Messunjärjestäjälle peruutusmaksun perutun varauksen arvosta
seuraavast:
Peruutusmaksu on 100 €
Jos paikka perutaan 40 päivää tai alle, ennen messuja: maksu 100 % paikan hinnasta
Mikäli ilmoitautuminen messuille on tehty 30 (kolmekymmentä) vuorokauta ennen
messutapahtuman alkua, on varaus sitova ilmoitautumispäivästä lukien.
Nämä peruutus- ja maksuehdot koskevat myös tlatua osastoratkaisua kokonaisuudessaan.
Maksumuistutuksesta perimme 6 €.
6. MESSUPAIKAN KÄYTTÖOIKEUDEN PALAUTUMINEN MESSUNJÄRJESTÄJÄLLE
Messupaikka palautuu Messujärjestäjälle, jos Näyteilleasetaja:
•

ei maksa osallistumismaksuja mukaan luetuna tlatu osastoratkaisu laiteineen
osallistumisehtojen mukaisessa määräajassa / laskun eräpäivään mennessä.

•

Poikkeavista maksujärjestelyistä voidaan myös sopia laskutuksen kanssa.

•

ei ota messupaikkaa viimeistään messulauantaina klo 10 mennessä, ellei muusta ole
sovitu messujärjestäjän kanssa

•

rikkoo olennaisest osallistumisehtoja tai niiden täydennykseksi annetuja ohjeita

Milloin messupaikan käytöoikeus on palautunut Messujärjestäjälle 6. kohdan mukaan, on
messujärjestäjällä oikeus periä messuihin liityvät maksut täysimääräisinä Näyteilleasetajalta.
Mikäli messupaikan käytöoikeus on palautunut Messujärjestäjälle, on tällä oikeus vuokrata
messupaikka eteenpäin tai käytää sitä muulla haluamallaan tavalla.
7. NÄYTTELYOSASTOJEN RAKENTAMINEN
Näyteilleasetaja vastaa oman messupaikkansa pystytämisestä, somistamisesta, purkamisesta,
poiskuljetuksesta, siivouksesta ja jätehuollosta.
Kaikenlainen julisteiden, tedoteiden tai minkään muunkaan materiaalin kiinnitäminen
Finlandiatalon kato-, pilari-, seinärakenteisiin ja ikkunoihin on ehdotomast kiellety.
Näyteilleasetaja vastaa kaikista osastolleen itse tlaamista /hankkimista /toimitamista
palveluista, töistä ja tarvikkeista.

Näyteilleasetaja ei saa laajentaa toimintaansa varaamansa messupaikkatlan ulkopuolelle.
Näyteilleasetajan on haetava viimeistään 45 vuorokauta ennen messutapahtuman alkua
messujärjestäjältä kirjallinen lupa:


yli 200 kg painavan näytelyesineen sijoitukseen



yli 2,5 m korkeuden ylitäville rakenne- ja somistusratkaisuille



kaksikerroksisten näytelyrakennelmien pystytämiseen

Messuosaston rakentaminen tulee suoritaa perjantaina klo 15.30 ja klo 19.00 välisenä aikana
noudataen lastauksesta annetavia ohjeita. Finlandia-talo suojaa kulkureitt näytelyrakentamisen
ja purkamisen ajaksi. Näyteilleasetajien on käytetävä vain suojatuja kulkukreitejä. Huomioitava
myös etei kulkureitejä tukita rakentamisen tai purkamisen aikana.
8. NÄYTTELYOSASTOJEN PURKAMINEN
Messupaikkaa ei saa tyhjentää tai purkaa ennen virallisen purkuajan alkamista. Purkuaika
sunnuntaina klo 17-18.
Mikäli Näyteilleasetaja ei pura messupaikkaa purkuajan päätymiseen mennessä,
Messujärjestäjällä on oikeus purkaa messuosasto Näyteilleasetajan puolesta ja laskutaa
Näyteilleasetajaa tekemästään työstä.
Mikäli Näyteilleasetaja laiminlyö velvollisuutensa siivota messupaikka ja huolehta jätehuollosta,
Messujärjestäjällä on oikeus laskutaa Näyteilleasetajaa Messujärjestäjälle koituneesta työstä.
9. VAHINGOT JA VAKUUTUS
Näyteilleasetaja vastaa messupaikkansa rakenteille, laiteille, ja näytelyesineille, myytäville
tavaroille tai tuoteille satuneista rikkoutumis-, varkaus- ja muista vahingoista.
Näyteilleasetaja vastaa kaikista messupaikkansa rakenteiden, laiteiden, näytelyesineiden,
tavaroiden, tuoteiden ja palveluiden aiheutamista henkilö- ja esinevahingoista, joita aiheutuu
kolmansille osapuolille kuten messuvieraille, muille näyteilleasetajille, messurakennukselle,
Finlandia-talon kalustukselle, messualueelle tai messujärjestäjälle.
Näyteilleasetaja vastaa asianmukaisten henkilö-, omaisuus-, ajoneuvo- ja vastuuvakuutusten
hankkimisesta.
Messujärjestäjä vastaa oman henkilökunnan tai hankkimiensa laiteiden aiheutamista vahingoista
näyteilleasetajille tai messuvieraille.
10. SÄHKÖVIRTA JA SÄHKÖTYÖT
Finlandiatalo vastaa alueen yleisvalaistuksesta. Näyteilleasetaja tlaa osastolleen tarvitsemansa
sähkön viimeistään 21 vrk ennen messutapahtuman alkua Finlandia-talon valtuutamalta
sähköurakoitsijalta. Näyteilleasetaja vastaa osastolle tuomistaan sähkölaiteista.
Sähköä ei ole lupa otaa Finlandia-talon pistokkeista, ellei siitä ole erikseen sovitu Finlandia-talon
kanssa. Näytelypaikkoihin urakoitsija vetää jatkojohdot sähköä varten
Messujärjestäjä ei vastaa mahdollisen sähkökatkon aiheutamista vahingoista.

11. VARTIOINTI, PALO- JA MUU TURVALLISUUS
Finlandia-talo vastaa palovartoinnista ja yleisestä järjestyksestä Finlandia-talolla.
Messujärjestäjä ei vastaa näyteilleasetajan tavaroiden, rakenteiden tai muun omaisuuden
vioitumisesta tai katoamisesta.
Näyteilleasetajan on noudatetava paloturvallisuusohjeita näytelyosaston rakenteiden ja
materiaalin suhteen sekä voimassa olevien lakien ja asetusten lisäksi messujärjestäjän antamia
ohjeita sekä Finlandia-talon turvallisuusohjeita.
Koneita ja muita teknisiä laiteita esiteltäessä on noudatetava työturvallisuuslain ja –asetusten
lisäksi Finlandia-talon turvallisuusohjeita.
12. TEKIJÄNOIKEUDET
Näyteilleasetaja vastaa Messujärjestäjän tloissa esitämiensä elokuvien ennakkotarkastuksesta,
kuten myös elokuvien, video-ohjelmien ja muiden kuvaohjelmien kuin myös äänilevyjen ja muiden
tallenteiden ja teosten käytöön liityvistä tekijänoikeuslain edellytämistä luvista ja maksuista.
13. KULKULUVAT JA KUTSUT
Näyteilleasetajan osastohenkilökunnalla ja alihankkijoilla on oltava messupaikan rakennus- ja
purkutöiden aikana sekä messuaikana Messujärjestäjän antama henkilökohtainen kulkulupa,
joka on pidetävä näkyväst esillä koko messutapahtuman ajan.
Näyteilleasetajalla ei ole oikeuta myydä tapahtuman kulkulupia tai kutsukorteja edelleen.
14.LEHDISTÖTILAISUUDET MESSUILLA
Messujen aikana Finlandia-talossa pidetävät luennoitsijoiden ja workshopin pitäjien
lehdistöhaastatelut tulee sopia etukäteen Messujärjestäjän kanssa, jolla on myös oikeus
kieltäytyä haastatelun tekemisestä Finlandia-talossa messujen aikana.
15. FORCE MAJEUR
Messujärjestäjä ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, jotka johtuvat messutapahtuman
peruutamisesta tai siirtämisestä toiseen ajankohtaan tai paikkaan, milloin tämä on johtunut
ylivoimaisesta esteestä.
Ylivoimaisena esteenä pidetään messujärjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaa
tapahtumaa, jota Messujärjestäjä ei ole kohtuudella voinut otaa huomioon
sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Messujärjestäjä ei olisi myöskään kohtuudella voinut
vältää.
Ylivoimaisena esteenä pidetään muun muassa tulipaloa tai muuta vastaavaa messutlojen käytöä
estävää tapahtumaa. Lakko, sulku, boikot ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi
esteeksi myös silloin, kun messujärjestäjä on itse sen kohteena tai siihen osallisena.
Messujärjestäjän alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös
vapautamisperusteeksi.

Mikäli paikka peruutetaan messujen järjestäjästä riippumatomista syistä 15.1.2018 jälkeen
varaaja joutuu maksamaan varaamansa paikan kokonaisuudessaan.
16. MUUT EHDOT
Näyteilleasetajan tulee sopia hyvissä ajoin kaikesta osastollaan tapahtuvasta tarjoilusta
Finlandia-talon Ravintolan myyntpalvelun kanssa sekä kaikesta elintarvikkeiden myynnistä tulee
sopia Finlandia-talon Ravintolan myyntpalvelun kanssa, joka tarvitaessa neuvoo lupa-asioiden
kanssa.
Järjestäjän ilmoitamiin hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero. Minä Olen Keskus Oy
lähetää laskut ulkomaisille näyteilleasetajille ilman arvonlisäveroa edellytäen, etä
näyteilleasetaja on ilmoitanut VAT-numeronsa etukäteen. Jos yrityksellä ei ole VAT-numeroa tai
jos VAT-numeroa ei ole ilmoitetu, laskut lähetetään alv-verollisina Suomen verokannan mukaan.
Viivästyskorko on 11%
Suomenkielisiä osallistumisehtoja pidetään perustana mahdollisia tulkintatapauksia käsiteltäessä.

