CELJSKI SEJEM d.d.
Dečkova 1, 3102 Celje, Slovenija
T: 03 54 33 000, F: 03 54 19 164
E: info@ce-sejem.si, www.ce-sejem.si

Celjski sejem, 16. junij 2018

ROK ZA PRIJAVO JE 18.5.2018

PRIJAVNICA

oz. do zapolnitve razpoložljivih mest

Ustrezno označite z x
SODELOVATI ŽELIMO KOT
PIVO
BURGER
ČILI
OSTALO

Naziv podjetja:
Naslov:
Proračunski uporabnik:

DA

NE

Iban:

Vaša ponudba:
Navedite vaše prodajne artikle:

Davčna številka:
Davčni zavezanec:

DA

OPOMBE (zapišite morebitne dodatne informacije, želje, …):

NE

Kontaktna oseba:
Telefonska številka:
E-mail:

SOGLASJE ZA eRAČUNE: Soglašamo, da se nam po elektronski pošti v izvorni obliki (eSlog) vročajo računi in ostali dokumenti, ki se nedvoumno nanašajo na
račune. Prosimo, označite!
NE
DA, navedite E-mail naslov za eRačune:

NAROČAMO:
1. LESENA RAZSTAVNA STOJNICA :

BREZPLAČNO

Z NAJEMOM BREZPLAČNE STOJNICE SE ZAVEZUJEMO, DA BOMO VSE ARTIKLE PRODAJALI IZKLJUČNO V ZAMENO ZA
VREDNOSTNE KUPONE. V primeru kršitve določila je ponudnik organizatorju dolžan poravnati odškodnino v višini 700 €+DDV.
Vrednostne kupone lahko obiskovalci prireditve kupijo na posebnih blagajnah oz. INFO točkah v bližini prodajnih mest. Na voljo bodo kuponi dveh različnih vrednosti, in
sicer 0,50 € ter 2,00 €.
Povračilo stroškov se izvede na osnovi števila vrednostnih kuponov, ki jih ponudnik dostavi Celjskemu sejmu d.d. najkasneje v 8 dneh po prireditvi oz. ob zaključku
prireditve in za katero oba podpišeta dobavnico. Za vsak vrnjen vrednostni kupon vam organizator (Celjski sejem d.d.) obračuna provizijo v višini 30 % vrednosti kupona.

2. ELEKTRIČNI PRIKLJUČKI:

ENOFAZNI EL. PRIKLJUČEK 10A: 		
ENOFAZNI EL. PRIKLJUČEK 16A: 		
TROFAZNI EL. PRIKLJUČEK 16A: 		
VODOVODNI PRIKLJUČEK (samo cev):

REDNA CENA

30 €+DDV
37 €+DDV
45 €+DDV
65 €+DDV

S podpisom prijavnice potrjujemo verodostojnost posredovanih podatkov in naročila storitev ter priznavamo in sprejemamo pogoje sodelovanja na
3. Festivalu PIVA, BURGERJEV in ČILIJA. Ponudnik je organizatorju dolžan poravnati odškodnino v višini 200,00 €+DDV, v kolikor se kljub prijavi
prireditve ne udeleži in svoje odjave ne sporoči vsaj 10 dni pred začetkom prireditve.

Kraj in datum									Žig in podpis

PRAVILNIK O SPLOŠNIH POGOJIH SODELOVANJA NA PRIREDITVI
1. SPLOŠNA DOLOČILA
Splošni pogoji se navezujejo na prireditev, ki je predmet prijave. Organizator je podjetje Celjski
sejem d.d.. Ponudniki so osebe ali podjetja (vključno z njihovimi predstavniki), ki pošljejo prijavo
in jim je dodeljen prostor. Razstavni predmet je vsak predmet, ki ga opredeli ponudnik ob prijavi
na prireditev ali katerikoli drug predmet, ki je postavljen na ogled z dovoljenjem organizatorja.
Pogodba je pogodba sklenjena med ponudnikom in organizatorjem, katere del tvorijo ti pogoji.
Kjer organizator zagotovi prireditveno opremo, jo morajo ponudniki uporabiti, razen v primeru
drugačnega pisnega dogovora. Splošni pogoji opredeljujejo razmerja med ponudnikom in organizatorjem prireditve glede sodelovanja, medsebojnih finančnih obveznosti, poravnavi kakršnekoli
škode in podobnega v zvezi s prireditvijo. So sestavni del pogodbe o udeležbi na prireditvi. Če nastopi situacija, ki je splošni pogoji ne predvidevajo, se uporabljajo uzance, oziroma dobri poslovni
običaji.
2. PRIJAVA
Prijava za sodelovanje mora biti predložena izključno na priloženem tipsko - prijavnem obrazcu,
ki mora biti uradno izpolnjen in podpisan ter vrnjen Celjskemu sejmu d.d. in na podlagi katerega
ponudnik vstopa v pogodbeni odnos. Organizator si pridržuje pravico do sprejetja ali zavrnitve
katerekoli prijave, ko je ta že bila sprejeta, in brez opozorila ali odpovedi izločiti ali odstraniti
oziroma zahtevati odstranitev ali izločitev kateregakoli razstavnega predmeta, ki po njegovem
mnenju ni v skladu s temi pogoji ali ostalimi pogoji zajetimi v tej pogodbi. V takem primeru
lahko organizator prekine pogodbo, stroške za odstranitev ali izločitev razstavnega predmeta pa
v celoti nosi ponudnik.
3. DODELITEV PRODAJNE STOJNICE
3.1 Organizator si pridržuje pravico do namestitve in morebitne premestitve ponudnika, če je to
v interesu prireditve.
3.2 Ponudnik ne sme oddati v podzakup prodajne stojnice ali dela prodajne stojnice tretji osebi
brez predhodnega soglasja organizatorja. Na osnovi soglasja je ponudnik dolžan organizatorju
posredovati podatke o sodelujočih in njihovem razstavnem programu 12 dni pred prireditvijo.
4. ZAVRNITEV PRIJAVE IN RAZVELJAVITEV POGODBE
Organizator ima pravico zavrniti prijavo oz. že sklenjeno pogodbo v primerih:
(a) če je ponudnik v času prijave ali sklenjene pogodbe v poravnalnem ali stečajnem likvidnostnem postopku;
(b) če ima organizator do ponudnika odprte terjatve od prejšnjih prireditev ali drugih oblik
sodelovanja;
(c) če razstavni eksponati ne ustrezajo prireditvi po vsebini in namenu razstavljanja;
(d) če ponudnik ne dostavi dokumentov na zahtevo organizatorja.
5. PRODAJNA STOJNICA
5.1 Vsi ponudniki morajo s prodajnimi stojnicami ravnati kot dobri gospodarji. Poskrbeti morajo,
da prodajne stojnice ne poškodujejo, skrbeti morajo za red in čistočo na prodajni stojnici ter v
njeni neposredni bližini. Ponudnik je dolžan poravnati vse nastale stroške z uničenjem prodajne
stojnice.
5.2 Ponudnik se obvezuje, da bo na svoji prodajni stojnici prisoten v času montaže in demontaže
ter v delovnem času festivala. V tem času prevzema ponudnik vso odgovornost za opremo in
razstavljene eksponate.
5.3 Ponudnik je dolžan po festivalu odstraniti ves aranžerski material ter vse ostanke konstrukcije (lepilni trak …).
5.4 Vsak ponudnik mora poskrbeti za izobešanje cenikov in naziva podjetja na vidno mesto
prodajne stojnice.
5.5 Konstrukcije, instalacije, elementi opreme, dekoracije ter demonstracije na prodajnih stojnicah
ne smejo kvariti splošne podobe prireditve in ne smejo motiti sosednjih prodajnih stojnic ali obiskovalcev. Vsak poseg ponudnika v konstrukcijo objektov (vrtanje, barvanje ...) je prepovedan.
5.6 UPORABA VODOVODNEGA PRIKLJUČKA
Voda v naročenih vodovodnih priključkih je industrijska. Pred zaužitjem je vodo potrebno prekuhati.
5.7 Organizator ima pravico prodajne stojnice in ponudbo fotografirati, narisati ali posneti na
filmski oziroma video trak in gradivo uporabiti za lastne potrebe ali za splošno uporabo. Ponudnik se odpove vsem ugovorom iz naslova avtorskih pravic. Brez odobritve organizatorja prodajnih stojnic ni dovoljeno fotografirati ali narediti njihove risbe oziroma jih posneti, izjema je le
lastni razstavni paviljon.
5.8 POSPRAVLJANJE
Ob koncu prireditve je ponudnik dolžan predati opremo, kot jo je prejel. Vsako povzročeno škodo
je dolžan takoj poravnati.
6. VREDNOSTNI KUPONI
6.1 Ponudnik se s sodelovanjem na prodajnih stojnicah zaveže, da bo VSE IZDELKE PONUJAL/
PRODAJAL IZKLJUČNO V ZAMENO ZA VREDNOSTNE KUPONE.
Vrednostne kupone lahko obiskovalci prireditve kupijo na posebnih blagajnah oz. INFO točkah
v bližini prodajnih mest. Na voljo bodo kuponi dveh različnih vrednosti, in sicer 0,50 € ter 2,00
€. V kolikor organizator na samem dogodku ugotovi, da ponudnik izdelkov ne ponuja/prodaja v
zameno za vrednostne kupone oz. jih ponuja/prodaja v zameno za gotovino, je ponudnik dolžan
organizatorju plačati odškodnino v višini 700,00 €+ddv. Zaželeno je, da ponudnik ponuja obiskovalcem tudi večje količine posameznih izdelkov. Za to ponudbo mora imeti ustrezno embalažo
(škatla, manjši paket, zavitek, vrečka, steklenica itd.). Vrednosti posameznih izdelkov morajo
biti vidno označene na prodajnem mestu (objavljen CENIK), vključno z obvestilom, da se izdelki
prodajajo izključno v zameno za vrednostne kupone, ki jih obiskovalci lahko kupijo na posebnih
blagajnah oz. info točkah v bližini prodajnega mesta.
6.2 Obiskovalci na informacijah zamenjajo denar za vrednostne kupone – menjava denarja za
drugo plačilno sredstvo. Cena enega vrednostnega kupona je 0,50€ ali 2,00€. Vsakemu obiskovalcu, ki v zameno za izdelek odda vrednostne kupone, morajo ponudniki ob nakupu izstaviti tudi
račun. V kolikor je ponudnik zavezanec za obračun DDV-ja, mora izstaviti račun z obračunanim
DDV-jem po pravilni davčni stopnji za svoje izdelke. V blagajni je potrebno dodati način plačila
kar je vrednostni kupon.
6.3 Povračilo stroškov se izvede na osnovi števila vrednostnih kuponov, ki jih ponudnik dostavi
Celjskemu sejmu d.d. najkasneje v 8 dneh po prireditvi oz. ob zaključku prireditve in za katero oba podpišeta dobavnico. Za vsak vrnjen vrednostni kupon vam organizator (Celjski sejem
d.d.) obračuna provizijo v višini 30 % vrednosti kupona. Ostali znesek se nakaže na IBAN, ki ga
ponudnik navede na prijavnici. Tudi za prodajo preko vrednostnih kuponov ponudnik potrebuje
DAVČNO BLAGAJNO ali KNJIGO VEZANIH računov.
7. ODPOVED S STRANI PONUDNIKA
7.1 Ponudnik mora, v kolikor želi pogodbo odpovedati, svojo odpoved pogodbe organizatorju
sporočiti pisno s priporočeno pošiljko vsaj 10 dni pred pričetkom prireditve. Datum prejema priporočene pošiljke s podano pisno odpovedjo se šteje za dan podane odpovedi pogodbe.

7.2 V primeru, da ponudnik odpove pogodbo v nasprotju z določilom 7.1. tega pravilnika, ali v
kolikor se kljub prijavi in sklenjeni pogodbi prireditve ne udeleži, je organizatorju dolžan plačati
odškodnino v znesku 200,00 EUR + DDV.
8. DEJAVNOST PONUDNIKOV
8.1 Organizator ima pravico ob prijavi zahtevati od ponudnika, le ta pa mora imeti na razstavnem
prostoru vedno na vpogled:
(a) obrtno dovoljenje oziroma registracijo z odločbo pristojnega organa, da so izpolnjeni z zakonom
določeni pogoji za opravljanje dejavnosti,
(b) drugo potrebno dokumentacijo, ki se zahteva v primeru, če bo ponudnik na prireditvi opravljal
promet z živili in s predmeti splošne rabe, degustacije živil ali demonstracijo predmetov splošne
rabe oziroma gostinsko dejavnost.
8.2 Organizator ima pravico odpovedati sodelovanje (nastop) ponudniku na prireditvi, če ne dostavi zahtevanih dokumentov. Ponudnik je za neposredno prodajo na prireditvi dolžan zaprositi
organizatorja za potrebno dovoljenje. Promet blaga in storitev mora opravljati v skladu z veljavnimi predpisi, vključno s pridobitvijo vseh potrebnih soglasij.
8.3 Ponudniki se morajo na prireditvi vesti na način, ki ni neprijeten drugim ponudnikom,
obiskovalcem ali organizatorju. V kolikor ponudniki tega pogoja ne upoštevajo, ima organizator
pravico nemudoma prekiniti pogodbo o sodelovanju.
9. PROMOCIJA SEJEMSKEGA DOGODKA
Razstavljavec s podpisom prijave na sejem dovoljuje organizatorju uporabo kontaktnih podatkov
(naziv podjetja, naslov, kontaktno osebo in kontaktni telefon, e-mail) za potrebe promocije sejma,
ki jih organizator pripravlja skupaj z različnimi medijskimi hišami oz. podjetji.
Vsi osebni podatki in podatki pravnih oseb bodo varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
(ZVOP-1).
Podlaga za posredovanje in javno objavo imena in priimka kontaktne osebe in tel. št. in e-maila
fizične osebe, ki je zaposlena pri razstavljavcu predstavlja 106. člen ZVOP-1, ki določa: »Upravljavci osebnih podatkov lahko javnosti posredujejo in javno objavijo osebno ime, naziv ali funkcijo,
službeno telefonsko številko in naslov službene elektronske pošte predstojnika in tistih zaposlenih, katerih delo je pomembno zaradi poslovanja s strankami oziroma uporabniki storitev, do
uveljavitve posebnega zakona, ki bo uredil ta vprašanja.«
10. POŽARNA VARNOST
10.1 Ponudnik mora v času priprave in času trajanja prireditve upoštevati: požarno-varnostne
predpise, predpise s področja varstva pri delu, druge tehnične predpise in splošne pogoje dela
na prireditvi.
10.2 Pri postavitvi in opremljanju razstavnih prostorov ter razstavljanju eksponatov morajo razstavljavci uporabljati negorljive materiale ali materiale impregnirane z negorljivo raztopino, ki
morajo biti opremljeni z ustreznim znakom, ki to dokazuje. Vsi materiali morajo biti v skladu z
zahtevami pristojnih služb.
11. PLAČILNI POGOJI
11.1 Ponudnik se obveže plačati naročene dodatne artikle po cenah, ki so navedene v tej prijavi.
DDV ni vključen v navedene cene in ga plača ponudnik. Po prejetju podpisane prijave organizator
pošlje ponudniku predračun, ki ga mora v celoti poravnati v valutnem roku.
Plačilo predračuna je pogoj za sodelovanje na prireditvi. V primeru nepravočasnega plačila bo organizator odklonil udeležbo ponudnika, kar pa ponudnika ne odvezuje poravnave zaračunanih
stroškov. Naročene storitve tik pred prireditvijo in med prireditvijo je ponudnik dolžan poravnati
takoj. Če jih ne poravna, ima organizator pravico zadržati opremo oziroma razstavne predmete,
dokler niso poravnani vsi stroški.
11.2 Organizator se zavezuje, da bo izstavljal račune v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik
lahko računu ugovarja 8 dni po izstavitvi. V kolikor ponudnik ugovarja delu računa, je del, s
katerim se strinja, dolžan poravnati v valutnem roku, ki je naveden na računu.
12. PRITOŽBE
Morebitne reklamacije mora ponudnik pisno uveljaviti takoj, ko so nastali razlogi zanje, kasnejših reklamacij organizator ne bo mogel upoštevati.
13. ODPOVED S STRANI ORGANIZATORJA
Če ponudnik krši določila glede tega pravilnika, ima organizator pravico ukrepanja vključno s
prepovedjo sodelovanja na prireditvi. V takšnem primeru ponudnik nosi vse stroške po pogodbi
in morebitne druge stroške. Vse določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na ponudnika, veljajo
enako tudi za prodajalce in druge udeležence na prireditvi. Organizator si pridržuje pravico odstopa od organizacije prireditve, o čemer bo pisno obvestil vse prijavljene ponudnike najkasneje 10
dni pred začetkom prireditve in v primeru višje sile
(VIS MAJOR).
14. PORAVNAVA MOREBITNE ŠKODE
14.1. Razstavljavec je oškodovancu dolžan povrniti materialno in nematerialno škodo, ki bi jo v
času sejma, montaže in demontaže ali drugih spremljajočih dejavnosti v povezavi s sodelovanjem na sejmu s svojimi dejanji ali z opustitvijo dolžnih dejanj povzročil organizatorju, drugim
razstavljavcem, obiskovalcem ali tretjim osebam. Razstavljavec je v celoti neposredno oškodovancu odgovoren tudi za škodo, ki jo povzročijo njegovi zaposleni, podizvajalci ali druge osebe, ki
ravnajo v njegovem imenu.
14.2. Razstavljavec je organizatorju dolžan povrniti škodo, ki bi jo organizator in njegove
odgovorne osebe utrpele zaradi ukrepov inšpekcijskih organov, če razstavljavec v času sejma
mladoletnim osebam ali vinjenih osebam ponuja ali prodaja alkoholne pijače ali v drugih
primerih nepravilnega ravnanja razstavljavca ali njegovih zaposlenih in drugih oseb, ki ravnajo
v njegovem imenu in za njegov račun.
15. ODPOVED S STRANI ORGANIZATORJA
Če razstavljavec krši določila glede tega pravilnika, ima organizator pravico ukrepanja vključno
s prepovedjo sodelovanja na sejmu. V takšnem primeru razstavljavec nosi vse stroške po pogodbi in morebitne druge stroške. Vse določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na razstavljavca,
veljajo enako tudi za prodajalce in druge udeležence na sejmu. Organizator si pridržuje pravico
odstopa od organizacije sejma, o čemer bo pisno obvestil vse prijavljene razstavljavce najkasneje
30 dni pred začetkom sejma in v primeru višje sile (VIS MAJOR).
16. TOLMAČENJE IN SPREMEMBE POGOJEV
Organizator si pridržuje pravico do spremembe, popravkov ali dopolnitve pogojev razstavljanja
za boljšo izvedbo sejma, oziroma lahko v določenih primerih odstopi od kateregakoli izmed
pogojev. Morebitne spore bosta pogodbeni strani poskušali rešiti po mirni poti. Če to ne bi bilo
mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Celju.
UPRAVA SEJMA

