
Osanottoehdot ja yleiset määräykset
1. Messujärjestäjä
Suorakanava Oy
Luotsinmäenpuistokatu 1, 28100 PORI

2. Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu  näyttelysopimuslomakkeella, josta päällimmäinen
kappale jää järjestäjälle.

3. Ilmoittautumisaika
Messujen lay-outin suunnittelu aloitetaan 27.10. mennessä palautuneiden
varausten perusteella.
Messuluetteloon ehtivät kaikki 14.1.2005 mennessä ilmoittautuneet yritykset.
Senkin jälkeen voi vielä ilmoittautua, mikäli tilaa riittää.

4. Aukioloajat
Rakenna & Remontoi -messut avataan perjantaina 11.2.2005 klo 11.00.
Yleisölle näyttely on avoinna perjantaina klo 11.00-18.00, lauantaina 10.00-
–17.00 ja sunnuntaina 10.00–17.00. Näytteilleasettaja sitoutuu annettuihin
aikoihin ja voi vain etukäteen saadulla kirjallisella luvalla poiketa näistä.

5. Näyttelypaikka
Messujärjestäjä varaa itselleen oikeuden suunnitella messujen lay-out
näyttelykokonaisuutta parhaiten palvelevalla tavalla, johon vaikuttavat
ilmoittautuneiden yritysten messusisältö ja –tarjonta sekä osastojen koot.
Järjestäjä huomioi mahdoll isuuksien mukaan ti lan varanneiden
paikkatoivomuksen ilmoittautumisjärjestyksessä. Näytteilleasettaja ei saa
ilman kirjallista lupaa vuokrata tai edelleen luovuttaa osastoaan tai sen osaa
toiselle yritykselle.

6. Maksuehdot
Näyttelypaikan vuokrasta on maksettava 50 % 19.11.2004 mennessä.
Loppuerä paikan vuokrasta on maksettava 14.1.2005 mennessä. Mikäli
näyttelypaikan peruutus tapahtuu 14.1.2005 jälkeen, kaikki näytteilleasettajalle
kuuluvat maksut peritään täysimääräisinä.

7. Osaston rakentaminen
Kukin näytteilleasettaja huolehtii itse oman osastonsa rakentamisesta, ellei
ole tilannut ns. valmisosastoa, johon sisältyvät myyntiesitteen mukaiset
rakenteet ja varustus. Näytteilleasettaja vastaa osaston somistamisesta sekä
omien rakenteidensa turvallisuudesta ja lujuudesta. Näyttelyn järjestäjä
tarjoaa näytteilleasettajien käyttöön messurakenneyrityksen, jonka kanssa
voi sopia osaston rakentamisesta erillistä korvausta vastaan Mikäli
näytteilleasettaja pystyttää seiniä ym. rakenteita, joiden ulkopuoliset pinnat
näkyvät naapuriosastoihin tai käytäviin, on hänen huolehdittava myös niiden
siistimisestä (esim. maalaus). Kiinnittäminen katto-, pilari-, seinä- tai
lattiarakenteisiin on ilman näyttelyjohdon kirjallista lupaa ehdottomasti kielletty.
Mikäli näyttelyesineen paino ylittää 1000 kg/m2 sen sijoittamisesta on
neuvoteltava näyttelyjohdon kanssa. 250 cm korkeuden ylittävät rakenne-
ja somistusratkaisut eivät vaadi etukäteishyväksyntää messujärjestäjiltä,
mutta ylittävien rakenteiden on oltava sopusoinnussa perusosastoon,
Näyttelyalueen kiinteää tai irtainta omaisuutta ei saa vahingoittaa.
Näytteilleasettaja on kokonaan korvausvelvollinen näyttelypaikalle
aiheuttamastaan vahingosta.

8. Rakennusaikataulu ja aputyövoima
Näyttelyosaston pystytystyö voidaan aloittaa keskiviikkona 9.2. klo 7.00.
Osastojen on oltava valmiina perjantaina 11.2. klo 10.00, jolloin näyttelyjohto
suorittaa lopputarkastuksen.
Osastojen purkaminen voidaan aloittaa sunnuntaina 13.2. klo 17.00 ja osastot
on purettava maanantaihin 14.2. klo 16 mennessä.
Myyrmäki-halli antaa kaksi laitosmiestä käyttöön rakentamis- ja purkuajaksi
ja yhden näyttelyajaksi. Lisäksi hallin ilmakumirenkainen trukki on käytettävissä.
Kaikki poikkeukset on sovittava hall in henkilökunnan kanssa.

9. Myyntilupa
Vähittäismyyntitoiminta on mahdollista vain tähän toimintaan varatulla alueella
ja tästä on oltava etukäteismaininta ilmoittautumislomakkeessa.
Näytteilleasettaja vastaa siitä, että liiketoiminta täyttää alan yrittäjää koskevat
viranomaisten vaatimukset.

10. Vakuutus ja vartiointi
Jokaisen näytteilleasettajan on itse huolehdittava näyttelyesineiden
vakuuttamisesta. Järjestäjä huolehtii näyttelyalueen yleisestä vartioinnista,
mutta e i vastaa mahdol l isista vahingoista e ikä katoamisis ta.

11. Siivous ja puhtaanapito
Järjestäjä huolehtii alueen yleisestä siivouksesta ja puhtaanapidosta.
Näyttelyasettajat ovat itse velvollisia huolehtimaan osastojensa siisteydestä
ja kertyvien jätteiden kuljettamisesta tarkoitukseen varattuihin jätesiirtolavoihin
ja jäteastioihin. Näytteilleasettaja voi tilata tarvitsemansa osastoaan koskevan
siivouksen suoraan järjestäjän osoittamilta siivousalan yrityksiltä.

12. Valaistus ja osastosähkö
Järjestäjä vastaa näyttelyalueen yleisvalaistuksesta. Osastoilla tarvittavan
sähkön näytteilleasettaja tilaa järjestäjältä näyttelysopimuslomakkeella.
Asennustyöt suorittaa järjestäjän valitsema asennusliike. Sähkön kulutus
sisältyy sähköliittymän hintaan.

13. Internet-liittymä
Näytteil leasettaja voi t ilata osastolleen Internet-li i ttymän (ADSL)
ilmoittautumislomakkeella.

14. Palo- ja muu turvallisuus
Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassaolevia
paloturvallisuusohjeita sekä näyttelyaluetta valvovien paloviranomaisten ohjeita.
Paloturvallisuutta vaarantavien laitteiden esittelyyn on saatava paloviranomaisen
ki r ja l l inen ennakkolupa.  Näyt te i l leaset ta ja  vastaa osastonsa
työturvallisuusmääräysten noudattamisesta.

15. Järjestyksenpito
Järjestäjä huolehtii yleisestä järjestyksestä ja yleisön yleisestä turvallisuudesta
näyttelyalueella. Järjestäjä ei vastaa tavaroiden ja rakenteiden mahdollisesta
vioittumisesta tai katoamisesta eikä myöskään näyttelyosastoilla tapahtuvista
tapaturmista.

16. Asiakaskutsukortti
Kaikille näytteilleasettajille toimitetaan tietty määrä kertakäyttöön oikeuttavia
numeroituja asiakaskutsukortteja. Mikäli näytteilleasettaja haluaa käyttää niitä
jakamalla ne esim. asiakkailleen, on kutsuista käytävä ilmi kutsujayritys ja
henkilö. Järjestäjä velottaa käytetyistä korteista 7 €/kpl. Jos näytteilleasettaja
ei ko. kortteja tarvitse, hän voi hävittää ne tai palauttaa messutoimistoon
messuaikana.

17. Näytteilleasettajakortti
Näytteilleasettaja saa osastonsa laajuudesta riippuen 2-5 näytteilleasettajakorttia,
jotka oikeuttavat pääsyyn näyttelyalueelle sekä näyttelyrakentamisen että itse
näyttelyaikana.

18. Näytteilleasettajapysäköinti
Järjestäjä osoittaa Myyrmäki-hallin P-alueelta näytteil leasettaji lle
veloituksettoman pysäköintipaikan.

19. Havaintoesitykset
Näytteilleasettaja vastaa osastonsa audiovisuaalisten laitteiden ja
musiikkivälineiden hankinnasta ja niihin liittyvistä Teosto- ja Gramex-maksuista
sekä mahdollisesta TV-luvasta. Havaintoesitykset eivät saa häiritä millään
tavoin naapuriosastoja. Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä rajauspäätöksen
mahdollisissa reklamaatioissa kaikkia tapaukseen liittyviä osapuolia kuultuaan.

20. Työnäytökset ja tietoiskut
Näytteilleasettajat voivat varata aikaa työnäytöksien ja/tai tietoiskujen
esittämiseen. Tila on varattavissa ilman eri korvausta, mutta järjestäjä pidättää
oikeuden ohjelmien hyväksymiseen.

21. Markkinointiyhteistyö
Näytteilleasettajilla on mahdollista osallistua tapahtuman yhteismarkkinointiin
myyntiesitteen mukaisin vaihtoehdoin.

22. Tavaroiden lähetys
Näytteilleasettajat toimittavat tavaransa näyttelyalueelle omalla kustannuksellaan
ja vastuullaan. Järjestäjä ei vastaa tavaroiden purkamisesta eikä lähettämisestä.
Näyttelytavarat lähetetään osoitteella:

Myyrmäki-halli
Rakenna & Remontoi -messut
Raappavuorentie 10
01600 VANTAA

23. Yleisiä ohjeita
Näytteilleasettajilta edellytetään kaikin puolin asiallista ja nuhteetonta käytöstä
muita näytteilleasettajia ja ennen kaikkea messuvieraita kohtaan. Järjestäjä
suosittelee, ettei osastolla näy eikä käytetä alkoholia, ei polteta tupakkaa, ei
keitetä kahvia, eikä myöskään käytetä matkapuhelimia.

24. Yleisiä määräyksiä
Allekirjoittamalla näyttelysopimuksen sitoutuu näytteilleasettaja noudattamaan
näitä osanottoehtoja sekä järjestäjän antamia lisätietoja. Ylivoimaisen esteen
sattuessa (Force Majour) näyttelynjärjestäjä pidättää itselleen oikeuden
muutoksiin sekä näyttelyn siirtämiseen tai peruuttamiseen korvauksitta puolin
ja toisin. Näitä osanottoehtoja pidetään perustana mahdollisia tutkintatapauksia
käsiteltäessä; suoritus- ja lainkäyttöpaikkana pidetään molemminpuolisesti
Vantaan kaupunkia.
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Rakenna & Remontoi messut
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