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PARAIŠKA – SUTARTIS
dalyvauti
tarptautinėje
parodoje
"BALTIC FASHION & TEXTILE Vilnius 2020"
oje 29-oje
tarptautinėje
parodoje
„BALTIC
Įmonės pavadinimas:
Prekiniai ženklai:

Įmonės kodas:
Adresas:
Tinklapis:
Kontaktinis asmuo, pareigos:
Įmonė yra:

Įmonės PVM kodas:
Telefono Nr.:
Fakso Nr.:
El. paštas:
Gamybinė

Tuščio 1 kv. m. ploto nuomos kaina:

Prekybinė
115 EUR + PVM

Užsakomas plotas:

Stendo plotas be sienų, kiliminės dangos. Stendą įsirengia pats dalyvis

Užsakomas standartinis įrengimas. 1 kv. m. kaina:

Paslaugų teikėja
x
gylis

m2

=
plotis

plotas

25 EUR + PVM

Stendo plotas padengtas kilimine danga, baltos sienos 2.5m aukščio (Octanorm)
1stalas ir 3kėdės/ 9 m2, 1 lempa (100W)/3 m2, šiukšliadėžė, stendo valymas, firmos pavadinimas

Registracijos mokestis yra 150 Eurų.
PRODUKTŲ GRUPĖS (prašome pažymėti)
MADA IR STILIUS
1.Mados prekiniai ženklai
5.Trikotažiniai moteriški drabužiai
2.Viršutiniai drabužiai moterims
6.Trikotažiniai vyriški drabužiai
3.Viršutiniai drabužiai vyrams
7.Darbo apranga, uniformos
4.Drabužiai vaikams
8.Apatinis trikotažas
TEKSTILĖ IR ŽALIAVOS
16.Audiniai
19.Interjero dekoracijos
17.Neaustinės medžiagos
20.Techninė tekstilė
18.Namų tekstilė
ODA, AVALYNĖ IR RANKDARBIAI
25.Oda
27.Darbo avalynė
26.Odos gaminiai ir galanterija
28.Moteriška avalynė
ĮRENGINIAI, TECHNOLOGIJOS IR LOGISTIKA
32.Inovacijos
34.Gamybos įrengimai
33.Technologijos
35.Prekybos įranga

9.Sportinė apranga ir priemonės
10.Dizainerių paslaugos
11.Odiniai drabužiai
12.Kailiniai drabužiai

13.Drabužių aksesuarai
14.Papuošalai, juvelyrika
15.Internetinės parduotuvės

21.Verpalai
22.Siūlai

23.Tekstilės aksesuarai
24.Pagalbinės medžiagos

29.Vyriška avalynė
30.Vaikiška avalynė

31.Amatai

36.Logistika ir sandėliavimas
37.Pakuotės

38.Tyrimai, konsultavimas
39.Paslaugos

INFORMACIJA PARODOS KATALOGUI:
Įmonės produkcijos/paslaugų aprašymas Lietuvių kalba:

Įmonės logotipas elektroniniame kataloge (15 EUR +PVM)

Anglų kalba:

Įmonės logotipas ir 3 nuotraukos el. kataloge (30 EUR + PVM)

PASIRAŠYDAMI ŠIĄ JURIDINĘ GALIĄ TURINČIĄ PARAIŠKĄ- SUTARTĮ, MES BE IŠLYGŲ PRIPAŽĮSTAME
DALYVAVIMO PARODOJE „BALTIC FASHION & TEXTILE VILNIUS“ REGLAMENTĄ

ORGANIZATORIUS:

DALYVIS:

Lietuvos aprangos ir tekstiles imoniu asociacija
Savanoriu pr. 22 201, LT 03116 Vilnius
Įmonės kodas 120707849
Tel.: +370 5 2790131
El. paštas: info@baltictextile.eu
Sąskaitos Nr. LT46 4010 0424 0393 7944
AB Luminor bankas,
Banko kodas 40100,
7044, SWIFT;
SWIFT;CBVILT
AGBLLT2X
2X
Anspaudas:
Data

Įmonės vadovas(įgaliotas asmuo)
Anspaudas:
Data

DALYVAVIMO PARODOJE
“BALTIC FASHION & TEXTILE Vilnius” REGLAMENTAS
I.DALYVAVIMO SĄLYGOS
1.Dalyvis yra įregistruojamas, kai organizatoriams paštu grąžinama
užpildyta ir pasirašyta paraiška-sutartis ir apmokama išankstinėje
sąskaitoje nurodyta įmoka. Pasirašytą su spaudu paraiškos- sutarties
originalą būtina atsiųsti per 7 dienas nuo pasirašymo datos. Nuo šio
momento laikoma, kad sutartis tarp organizatorių ir dalyvio sudaryta, ir
dalyvis civilinių įstatymų tvarka atsako už paraiškos-sutarties bei šio
reglamento pažeidimus.
2. Paraišką pasirašo firmos vadovybės įgaliotas asmuo, ir firma atsako
už paraiškos - sutarties vykdymą.
3.Organizatoriai turi teisę uždaryti parodos dalyvio stendą, jei dalyvis
pažeidžia šį reglamentą arba remdamiesi motyvuotu kompetentingų
valstybinių institucijų reikalavimu.
II. APMOKĖJIMO SĄLYGOS
1.Organizatoriai, gavę dalyvio paraišką-sutartį paštu, elektroniniu paštu
arba faksu, išrašo išankstinę sąskaitą, kurią dalyvis apmoka sąskaitoje
nurodyta tvarka, bet ne vėliau kaip 1 mėn. iki parodos pradžios.
Apmokėjimas (su PVM) už visą užsakytą ekspozicijos plotą ir
registracijos mokestį yra būtina dalyvavimo parodoje sąlyga.
2. Parodos metu dalyviui įteikiama PVM originali sąskaita-faktūra kaip
galutinis atsiskaitymas už dalyvavimą parodoje.
3. Laiku nesumokėjus išankstinės sąskaitos įmokos, dalyviui taikoma
atsakomybė už sutarties nevykdymą: jis gali būti išbraukiamas iš
parodos dalyvių sąrašo ir privalo sumokėti 30 % užsakyto parodos ploto
kainos dydžio baudą, kuri išieškoma įstatymo nustatyta tvarka.
Dalyvį išbraukus iš parodos dalyvių sąrašo, registracijos mokesčio
įmoka jam negrąžinama.
4. Jeigu po sąskaitos - faktūros išrašymo dalyvis lieka skolingas
organizatoriams už užsakytą plotą, jis moka 0,1 % delspinigius nuo
nesumokėtos sumos dydžio už kiekvieną uždelstą dieną.
5. Palūkanos nuo priskaitytų delspinigių 0.00 %.
6. Visas finansines operacijas vykdo Lietuvos aprangos ir tekstilės
įmonių asociacija.
III.ATSISAKYMAS DALYVAUTI
1. Dalyviui atsisakius dalyvauti parodoje, sumokėtas registracijos
mokestis negrąžinamas.
2. Jei dalyvis atsisako dalyvauti parodoje, kai iki parodos pradžios liko
daugiau kaip 15 dienų, jam grąžinama 30% sumažinta avansinė įmoka.
3. Jei dalyvis atsisako dalyvauti parodoje, kai iki jos liko mažiau kaip
15 dienų arba neatvyksta į parodą, avansinė įmoka negrąžinama.
4. Dalyvio atsisakymas dalyvauti parodoje turi būti pateiktas raštu.
IV.EKSPOZICIJA
1. Dalyvis turi teisę pavesti stendo montavimą, įrengimą ir demontažą
kitai įmonei nei LITEXPO. Tuo atveju dalyvis turi pateikti ir suderinti
stendo planą ir darbo terminus su LITEXPO ne vėliau kaip likus 1 mėn.
iki parodos pradžios ir įrengti stendą dvi dienas prieš
parodos atidarymą.
2. Dalyvis gali dekoruoti stendo sienas tik garantuodamas, kad nebus
sugadinta įranga.
3. Likus dienai iki renginio pradžios (iki 21 val.) dalyvis baigia įrengti
stendą. Po 21 val. stendai perduodami apsaugos tarnybai.
4. Aukštesnių nei 2.5 metro elementų panaudojimas stende turi būti
suderintas su LITEXPO.
5. Stendai turi būti išmontuoti ir kartu su eksponatais išvežti per 3
dienas po parodos uždarymo.
6. Dalyvis po darbo privalo palikti sutvarkytą stendo plotą.
7. Pasibaigus parodai, stendas turi būti perduotas LITEXPO žinion
pagal protokolą. Jei stendas paliekamas be protokolinio perdavimo,
dalyvis yra apmokestinamas už dingusią įrangą, kuri buvo įtraukta į
perdavimo protokolą.
8. Dalyvis gali priimti į stendą kitą eksponentą tik gavęs raštišką
organizatorių leidimą. Subeksponentui galioja tie patys reikalavimai
kaip ir dalyviui.
V.REKLAMA
1. Dalyvis privalo pateikti informaciją apie firmą parodos katalogui.
2. Dalyvis gali reklamuoti savo produkciją tik savo stende,
garantuodamas, kad tai netrukdys kitų stendų darbui.
3. Kitokia reklama galima tik susitarus su organizatoriais ir sutikus
mokėti papildomą mokestį.
4. Už reklamą per vietinį radiją sumokama pagal atskirą susitarimą.

VI. DRAUDIMAS IR APSAUGA
1. Parodos dalyvis atsako už eksponatų atvežimą (jei juos gabena savo
jėgomis), už eksponatų pažeidimus ir jų apsaugą iki parodos darbo
pradžios, po parodos darbo ir parodos darbo metu, taip pat už trečiųjų
asmenų padarytą žalą iki eksponatų perdavimo LITEXPO apsaugai.
Dalyvis atsako už dėl jo kaltės padarytą žalą LITEXPO, lankytojams ir
tretiesiems asmenims.
2. Organizatoriai neatsako už nelaimingus atsitikimus, eksponatų
pažeidimus, vagystes, stichines ar technines nelaimes, vandens ar elektros
techninius pertrūkius, įvykusius ne dėl organizatorių kaltės.
3. Dalyvis tuoj pat turi pranešti apie visas nelaimes organizatoriams.
4. Organizatoriai garantuoja eksponatų apsaugą nuo parodos patalpų
užplombavimo po darbo dienos iki parodos atidarymo kitą dieną.
5. Organizatoriai rekomenduoja dalyviui apdrausti eksponatus.
VII. DALYVIO TEISĖS IR PAREIGOS
1. Kiekvienas dalyvis gauna iš organizatorių asmens kortelę-ženklą, kuris
leidžia įeiti į parodos teritoriją. Leidimai išduodami proporcingai stendo
dydžiui: 3 leidimai 6 kv. m, plius po 1 leidimą kiekvieniems kt. 3 kv. m.
2. Dalyvis privalo laikytis tvarkos, saugumo, priešgaisrinės apsaugos bei
prekybos taisyklių.
3. Dalyviai, atvykę į parodą, privalo laikytis visų eksponatams nustatytų
muitinės, mokesčių, įvežimo tvarkos ir kitų norminių aktų bei taisyklių
reikalavimų. Dalyvis visiškai atsakingas už visų jo eksponatams taikomų
norminių aktų pažeidimus. Jei dėl dalyvio padarytų norminių aktų
pažeidimų organizatoriai ar tretieji asmenys patiria žalą arba yra
nubaudžiami kompetentingų valstybės institucijų ir pan., dalyvis atlygina
visą žalą.
Organizatoriai neįsipareigoja perspėti dalyvio apie jo eksponatams
taikomų norminių aktų reikalavimus ir visais klausimais rekomenduoja
kreiptis tiesiogiai į ekspedicinę firmą.
Organizatoriai primena, kad iš užsienio į Lietuvą įvežti ir deklaruoti
eksponatai po parodos turi būti išvežti iš Lietuvos Respublikos, tinkamai
įforminant muitinės dokumentus. Parodos metu parduoti, dovanoti ar
kitaip perleisti parodos eksponatus, išvežti iš LITEXPO teritorijos,
nepakeitus muitinės procedūros ir neperforminus muitinės dokumentų,
draudžiama. Dalyviams, norintiems į parodą įsivežti daiktus (prekes),
kuriems pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar Vyriausybės nutarimus
yra taikomi įvežimo apribojimai, organizatoriai rekomenduoja iš anksto
kreiptis į ekspedicinę firmą dėl smulkesnės informacijos ir dėl leidimo
įvežti. Organizatoriai neprisiima atsakomybės esant teisėtoms trečiųjų
asmenų pretenzijoms dėl patentų, firmos, prekybos ženklų ar kitokių
nuosavybės teisių pažeidimo, susijusio su dalyvio eksponuojamomis
prekėmis ar paslaugomis.
4. Jei parodos dalyvis sugadina įrangą jam sutartimi išskirto ploto ribose
(gėrimų dėmės ant kiliminės dangos ir kt.), jis sumoka už naują įrangą.
5. Dalyvis privalo užtikrinti profesionalią stendo priežiūrą.
6. Tvarką ir švarą stende dalyvis palaiko pats arba užsako papildomai
valyti stendą, jei jį įrengia ne LITEXPO.
7. Stende galima eksponuoti tik tuos eksponatus, kurie nurodyti paraiškoje
8. Dalyvis ir jo darbuotojai gali būti parodos teritorijoje kasdien pusę
valandos iki parodos atidarymo ir pusę valandos po jos uždarymo.
9. Dalyvis atsako už visus jo personalo arba samdytų darbuotojų įvykdytus
pažeidimus.
10. Dalyvis padengia visą žalą, kurią jis padarė LITEXPO nuosavybei
parodos metu. Tuo atveju, jei dalyvis atsisako padengti žalą geruoju, ji
išieškoma įstatymų nustatyta tvarka.
11. Dalyvis turi pateikti raštu visas pretenzijas organizatoriams parodos
metu.
12. Jeigu eksponatai neatsiimami iki demontavimo pabaigos, už kiekvieną
uždelstą dieną skaičiuojama bauda, kurios dydis - 0.2% nuo ploto nuomos
kainos.
VIII. BAIGIAMOSIOS PASTABOS
1. Neveikiant kuriems nors šio reglamento punktams, visi kiti lieka galioti.
2. Visi parodos metu iškilę ginčai sprendžiami organizatorių ir dalyvio
tarpusavio susitarimu. Pusėms nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
BALTIC FASHION &TEXTILE Vilnius organizatoriai
Saltoniškių g. 29/3, LT-08105 Vilnius
Tel.: (8-5) 2790339, faks.: (8-5) 2734787
El.paštas: info@baltictextile.eu

