Väylät & Liikenne –näyttelyn säännöt
1. TOIMEENPANO
Järjestäjä: Suomen Tieyhdistys ry
Sentnerikuja 2, 00440 HELSINKI
puh. 020 7861000, Suomen Tieyhdistys, www.tieyhdistys.fi, www.vaylat-liikenne.fi
Paikka: Verkatehdas, Paasikiventie 2, 13200 HÄMEENLINNA
Aika: 22.-23.3.2023
Aukioloajat: keskiviikko 22.3.2023 klo 9-17 ja torstai 23.3.2022 klo 09.00-16.00
Sisäänpääsy: Näyttelyyn on pääsy seminaarikävijöillä ja näytteilleasettajan kutsumilla vierailla.
Seminaari on maksullinen ja vaatii rekisteröitymistä.
2. TAPAHTUMAN NÄYTTEILLEASETTAJAT JA TUOTTEET
Näytteilleasettajia voivat olla yritykset ja heidän valtuuttamansa edustajat, yksityiset
elinkeinonharjoittajat sekä julkinen hallinto, yhteisöt ja rekisteröidyt yhdistykset. Näytteilleasettaja ei
saa ilman järjestäjän kirjallista lupaa vuokrata tai edelleen luovuttaa osastoaan tai sen osaa.
Näytteilleasettaja vastaa siitä, että näytteille asetettu tuote ei vaaranna yleisön tai henkilöstön
terveyttä, että näytteille asetettavien tuotteiden tai palvelujen mahdollisesti edellyttämät
viranomaisluvat ovat asianmukaisesti hankittu ja voimassa sekä ettei tuotteiden tai palvelujen
näytteille asettamisella rikota lakia ja kolmannen oikeuksia, eikä tuotteisiin tai palveluihin kohdistu
kansainvälisiä pakotteita. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset näyttelyesineet ja palvelut, jotka
voivat olla vaaraksi tai häiriöksi toisille näytteilleasettajille ja yleisölle. Näytteilleasettaja saa jakaa
näyttelyyn hyväksyttyjen tuotteiden ja palvelujen esitteitä ym. markkinointimateriaalia vain
näyttelyosastolla, ellei järjestäjän kanssa ole muuta sovittu. Vähittäismyynti näyttelyosastoilla on
kielletty.
3. NÄYTTELYPAKETIT
A, 2500 € +alv 24%
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Näyttelytila
Huopamatto 4m2
Näyttelytila Taustaseinäke 2020 x 2480 mm
Kokotuloste taustaseinäkkeeseen 2020 x 2480 mm
1 kpl Varsivalo 21W, led
1 kpl K22 baaripöytä
2 kpl C2 Baarijakkara valkoinen
1 kpl 40” näyttö seinäkiinnityksellä
1 kpl Virtasyöttö 4 Amp.
1 kpl näytteilleasettajan seminaaripassi

B, 2800 € + alv 24%
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•
•

Näyttelytila
Huopamatto 4m2
Taustavalaistus
taustaseinäke 2000 x 2480 mm
Kokotuloste taustaseinäkkeeseen 2000 x 2480 mm
1 kpl K22 baaripöytä
2 kpl C2 Baarijakkara valkoinen
1 kpl 40” näyttö jalustalla
1 kpl Virtasyöttö 4 Amp.
1 kpl näytteilleasettajan seminaaripassi

C, 4800 €+ alv 24%
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•

Näyttelytila
Huopamatto 8m2
Taustaseinäke 4000 x 2480 mm
Kokotuloste taustaseinäkkeeseen 4000 x 2480 mm
2 kpl Varsivalo 21W, led
1 kpl A1 tiski, valkoinen
1 kpl Kokotuloste A1 tiskiin
1 kpl K22 baaripöytä
2 kpl C2 Baarijakkara valkoinen
1 kpl 55” näyttö seinäkiinnityksellä
1 kpl Virtasyöttö 4 Amp.
1 kpl näytteilleasettajan seminaaripassi

D, 5300 €+ alv 24%
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Näyttelytila
Huopamatto 8m2
Taustavalaistus
Taustaseinäke 4000 x 2480 mm
Kokotuloste taustaseinäkkeeseen 4000 x 2480 mm
1 kpl A10 taustavalaistutiski, valkoinen
1 kpl Kokotuloste A10 tiskiin
1 kpl K22 baaripöytä
2 kpl C2 Baarijakkara valkoinen
1 kpl 55” näyttö jalustalla
1 kpl Virtasyöttö 4 Amp.
1 kpl näytteilleasettajan seminaaripassi

Paikanvuokra sisältää valitun paketin A-D paikalle rakennettuna ja rakenteen purkamisen
tapahtuman jälkeen, yleisvartioinnin, hallin yleisten alueiden siivouksen ja yleisvalaistuksen ja
sähkön. Lisähinnasta on mahdollisuus tilata osastosiivous keskiviikkoiltaan hintaan 50 €+ alv 24%.

Näyttelypaikan laskutus: Valittu paketti laskutetaan yhdessä erässä. Tapahtumaan
osallistuminen edellyttää, että näyttelypaketti on maksettu ennen tapahtumaa.
Peruutusmaksu: Mikäli näytteilleasettaja peruu osallistumisen viimeistään 11.1.2023 näyttelytilan
maksu palautetaan, mutta peruutuksesta laskutetaan 100€ + alv 24% peruutusmaksuna. Ajalla
12.1.2023-11.2.2023 näyttelytilan peruutuksesta palautetaan vain 50 %. 12.2.2023 alkaen maksua
ei palauteta.
Maksuehto: 14 pv netto laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on korkolain mukainen.
4. ILMOITTAUTUMINEN
Paikkatiedustelut sähköpostitse tapahtumat@tieyhdistys.fi, liisa-maija.thompson@tieyhdistys.fi, tai
puhelimitse 040 567 4999.
Sitova ilmoittautuminen tehdään ilmoittautumislomakkeella, osoitteessa https://tieyhdistyskilta.kehatieto.fi/tapahtumat/tapahtumatiedot.aspx?id=1112.
Ilmoittautumisen saatuaan järjestäjä hyväksyy sen lähettämällä tilausvahvistuksen
näytteilleasettajalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä ilmoittautuminen. Paikkavaraus vahvistuu
näytteilleasettajan maksettua näyttelypaketin. Järjestäjän kirjallisesti vahvistama varaus on
molempia osapuolia sitova.
5. NÄYTTELYPAIKKA
Näyttelypaikat jaetaan järjestäjän toimesta, pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Järjestäjä
lähettää näytteilleasettajalle kartan, johon on merkitty osaston sijainti. Näyttelyalueen kartat
löytyvät järjestäjän kotisivuilta, osoitteessa www.vaylat-liikenne.fi
6. RAKENTAMISAIKATAULU
Näyttelypaikat ovat valmiina 21.3.2023 klo 16.00 ja näytteilleasettajilla on mahdollisuus käydä
tutustumassa omaan osastoon ti 21.3.2023 klo 16-18 välisenä aikana. Purku aloitetaan torstaina
klo 16.00.
8. VARTIOINTI JA VAKUUTUKSET
Järjestäjä huolehtii yleisvalvonnasta ja vartioinnista näyttelyalueella. Jokaisen näytteilleasettajan
on itse huolehdittava näyttelyesineittensä ja rakennelmiensa vakuuttamisesta vahingonteon,
tulipalon ja varkauden varalta. Järjestäjä ei vastaa tavaroiden, rakenteiden tms. mahdollisesta
vioittumisesta tai katoamisesta eikä myöskään näyttelyosastoilla tapahtuvista tapaturmista.
9. HAVAINTOESITYKSET JA NÄYTTELYOSASTOILLA ESITETTÄVÄ OHJELMA
Näytteilleasettaja vastaa esittämiensä tallenteiden tekijänoikeusmaksuista.
10. NÄYTTELYN PERUUTTAMINEN
Järjestäjä ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat tapahtuman peruuttamisesta tai
siirtämisestä toiseen ajankohtaan ylivoimaisen esteen vuoksi.
11. MUUT MÄÄRÄYKSET
Näiden osallistumisehtojen lisäksi tulee noudattaa Verkatehtaan yleisohjeita. Näytteilleasettajien
tulee noudattaa Suomen lainsäädäntöä. Näytteilleasettajan tulee esittämät tuotteet tai palvelut

eivät ole kansainvälisten pakotteiden alaisia. Poikkeukset näihin osallistumisehtoihin ja
yleisohjeisiin sallitaan vain järjestäjän luvalla. Suomenkielisiä näyttelysääntöjä ja muita yleisohjeita
pidetään perustana mahdollisia tulkintatapauksia käsiteltäessä. Järjestäjän ja näytteilleasettajan
väliset riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli asia ei ratkea
sovintomenettelynä niin käräjäoikeudessa.
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