
Renginio sąlygos ir taisyklės dalyviams ir lankytojams 

 

Sąlygos ir taisyklės 

1. Apibrėžimai 

1.1 „Organizatorius“ tai įmonė „Recto et verso“, kuri yra atsakinga už visą renginio organizacinę veiklą. 

1.2 „Dalyvis“ (pardavėjas) tai privatus asmuo arba įmonė, pristatanti savo prekes ar paslaugas renginio 

metu. 

2. Sutartis 

2.1 Visi Dalyviai, užsiregistravę įrenginį ir apmokėję dalyvio mokestį pagal išrašytą sąskaitos faktūrą, 

besąlygiškai sutinka su šia sutartimi. Užsiregistravę ir apmokėję dalyvio mokestį kontaktiniai asmenys 

sutinka su sąlygomis ir taisyklėmis.  

2.2 Dalyvio registracija laikoma baigta tik tuomet, kai organizatoriams yra pateikiama patvirtinta 

registracijos forma internetu arba raštu ir apmokėjus sąskaitą faktūrą.  

3. Renginio planas 

 3.1 Organizatorius suteikia teisę Dalyviams pasirinkti stendo vietą renginio plote. 

 3.2 Renginio inventorius ir visi baldai privalo likti renginio teritorijoje renginio metu.   

 3.3 Dalyvis negali perduoti savo stendo vietos trečiosioms šalims be išankstinio Ogranizatoriaus 

sutikimo. 

3.4 Visa parodos įranga, priklausanti dalyviams, po renginio privalo būti nedelsiant pašalinta. Papildomų 

įrangos sandėliavimo paslaugų nėra teikiama.  

4. Saugumas 

4.1 Dalyvis yra atsakingas už savo darbuotojų sveikatą ir įrangos saugumą.  

4.2 Visa asmenine parodos įranga, jos pristatymu ir išgabenimu Dalyvis arba jo darbuotojai turi 

pasirūpinti patys. 

4.3 Visa, iš renginio Organizatorių išnuomota parodos įranga, jos pristatymu ir išgabenimu rūpinasi 

Organizatorius. 

4.4 Dalyvis yra atsakingas už iš renginio Organizatorių išnuomotos parodos įrangos saugumą renginio 

metu. Už bet kokią  išnuomotai įrangai padarytą žalą Dalyvis privalo sumokėti papildomą mokestį, 

kompensuojantį padarytą žalą.  



5. Draudimas 

5.1 Organizatorius nėra atsakingas už Dalyvio prekių, parodos įrangos, stendo, pakuočių ar pakavimo 

medžiagų sugadinimą, jų dingimą ar kitą padarytą žalą pastebėtą prieš, po ar renginio metu. Tuo tikslu, 

Dalyvis turi pasirūpinti savo prekių ir daiktų saugumu asmeniškai.  

5.2 Dalyvis su savimi turėtų turėti savo bei savo darbuotojų civilinės atsakomybės draudimą prieš 

trečiuosius asmenis.  

6. Darbuotojai  

6.1 Visi parodos Dalyviai turi turėti  dalyvio korteles.  

7. Fotografija 

 7.1 Organizatorius yra atsakingas už foto/video medžiagą renginio metu reklamos tikslais.  

 7.2 Dalyviai, kurie nenori būti fotografuojami ar nenori, kad jų atvaizdai būtų naudojami, privalo iš 

anksto įspėti Organizatorius.  

8. Apmokėjimas 

8.1 Visi mokėjimai vykdomi iš karto gavus sąskaitą faktūrą iš renginio Organizatorių. Dalyviams, laiku 

neapmokėjusiems sąskaitų, dalyvavimas renginyje gali būti uždraustas.  

9. Dalyvavimo atšaukimas 

9.1 Dalyvis, norintis nebedalyvauti renginyje, privalo atšaukti registraciją ne vėliau kaip likus 7 savaitėms 

iki renginio pradžios. 

9.2 Jei Dalyvis atšaukė registraciją likus 7-2 savaitėms iki renginio pradžios, tuomet jam bus grąžinama 

50% suma nuo visų organizatoriaus teikiamų paslaugų. 

9.3 Jei Dalyvis atšaukė registraciją likus mažiau kaip 2 savaitėms iki renginio pradžios, dalyvio 

apmokėjimas grąžinamas nebus.  

10. Force majeure  

10.1 Jei renginys yra atšauktas dėl bet kokios priežasties, nesusijusios su Organizatoriaus 

kontroliuojamais dalykais, Organizatorius neatsako už Dalyvio veiksmus dėl nuostolių ar pretenzijų. 

11. Duomenys  

11.1 Pateikdamas registracijos duomenis, dalyvis sutinka, jog Organizatoriai galės su juo susisiekti dėl 

bet kokių klausimų, susijusių su renginiu.  

11.2 Dalyvių kontaktinė informacija bus pateikta parodos Dalyvių sąraše, kuris bus pateiktas 

lankytojams. 



12. Konfidencialumas 

12.1 Dalyvis, įgijęs konfidencialią informaciją iš Organizatoriaus prieš, per ar po renginio, privalo išlaikyti 

visą iš Organizatoriaus gautą informaciją, kuri nėra viešinama ir kuri tampa žinoma tik iš tarpusavio 

žodinio ar rašytinio susitarimo, griežtai konfidencialiai. 

13. Bendrai 

13.1 Kiekvienas Dalyvis privalo susipažinti su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis bei su jomis sutikti. 

13.2 Dalyvis turi teisę reklamuoti savo prekes TIK savo ekspozicijos stende, jei jis neįsigijo papildomų 

Organizatoriaus siūlomų reklamos paslaugų.  

13.3 Visi Dalyvio teikiamųpaslaugų ar prekių viešinimo būdai  parodos erdvėje ar kur kitur turi būti 

patvirtinti Organizatoriaus.  

13.4 Jei pažeidžiamos bet kurios iš anksčiau išvardintų salygų, Organizatorius turi teisę uždrausti 

Dalyviams dalyvauti renginyje, jegu nesutarta kitaip.  

 


