MOTOREX 2019 OSALEMISTINGIMUSED – OSALEMISLEPING
1. KORRALDAJA
Eesti Näituste AS ja Klubi Motorex
Pirita tee 28, 10127 Tallinn, Eesti
Projekti juhtimine ja informatsioon:
Projektijuht: Annika Kibus
Tel.:
613 7325
e–post:
annika@fair.ee
2. TOIMUMISE AEG JA KOHT
Toimumise aeg:
22. – 26. mai 2019
Mess on avatud:
22. – 25. mai 2019 kl 10.00 – 18.00
26. mai 2019
kl 10.00 – 16.00
Toimumise koht: Eesti Näituste messikeskus, Pirita tee 28, Tallinn
3. MESSI TEMAATIKA
Näitusel eksponeeritakse alljärgnevaid tooteid ja teenuseid:
• sõiduautod • veoautod • bussid • treilerid • karavanid • uunikum •
mootorid ja varuosad • hooldus- ja ekspluatatsioonivahendid • diagnostika- ja
remondiseadmed • lisavarustus • ümberehitus • tuningvarustus •
võidusõiduautod • militaar- ja päästetehnika • teadus-arendustöö, koolitus,
haridus, teave • liiklusteenindus • kindlustus • finantsteenused
4. EKSPONENDID
Messi eksponendid võivad olla kõik juriidilised või füüsilised isikud, kelle poolt
pakutavad teenused või tooted kuuluvad messi temaatika valdkondadesse (vt
punkt 3.)
Kaaseksponendiks loetakse juriidilist või füüsilist isikut, kes eksponeerib oma
teenuseid/tooteid eksponendi poolt üüritud messipinnal. Kaaseksponent on
kohustatud tasuma messi osavõtumaksu vastavalt käesoleva lepingu punktile
6.
Eksponaat on eksponendi poolt näitusel või messil üürilevõetud
ekspositsioonipinnal,
sellele
püstitatud
kandekonstruktsioonidel,
kujunduselementidel, stendi siseseintel või stendi kohal väljapandud füüsiline
objekt. Eksponaatide asetamine stendi piiridest väljapoole või nende
eemaldamine ekspositsioonist enne näituse või messi ametliku tööperioodi
lõppu on keelatud.
Eksponaatide eemaldamine ekspositsioonist enne messi tööaja lõppu on
keelatud. Eksponent kohustub viibima stendil kuni messi tööaja ametliku
lõpuni. Stendilt varem lahkunud Eksponentide suhtes kohaldatakse
sanktsioone 65 € + km 20% iga varem lahkunud tunni eest. Erandid on
lubatud eelneva kirjaliku kokkuleppe korral korraldajaga.
5. MESSIL OSALEMINE
Messil osalemiseks tuleb eksponendil nõuetekohaselt täita ja allkirjastada
messi osalemisleping-registreerimisleht ning edastada see Korraldajale
hiljemalt 31. jaanuariks 2019. Hilisemaid tellimusi võetakse vastu üksnes vaba
messipinna olemasolu korral.
Osalemislepingu-registreerimislehe saamisel saadab Korraldaja Eksponendile
kirjaliku kinnituse messipinna reserveerimise kohta. Messipinna eraldamine
Eksponendile ja standardstendi ehitamine nimetatud pinnale jõustuvad pärast
osavõtutasu, messipinna ja standardstendi üüri tasumist Eksponendi poolt (vt
p 14). Osalemislepingu ja -tingimuste täitmine on osapooltele kohustuslik.
6. OSAVÕTUMAKS
Messi tagastamatu osavõtumaks (kaas-) eksponendile on 250 eurot, mis katab
messi projektijuhtimis- ja turunduskulud. Hinnale lisandub käibemaks 20%.
7. MESSIPINNA JA -STENDIDE ÜÜRIMÄÄRAD
7.1 Pinnarent (ilma stendita)
8 – 15m² hind 45 € /m²
16 - 30m² hind 43 € /m²
31– 45m² hind 41€ /m²
46 - ..m² hind 39 € /m²
7.1.1 Messipinna üür AUTODELE alates 19€/m2
7.1.2 Välipinnaüür alates 15€/m2
7.2 Standardstend (lisandub messipinna rendile)
8 – 15m² hind 30 € /m²
16 - …m² hind 28 € /m²
Standardstendi hind sisaldab: valgete seinaelementide, tumehalli vaipkatte,
kohtvalgustite (1tk/3m2), pistikupesa (1kW), otsalaua renti ja kleeptähti
otsalaual ( kuni 15 tähemärki hinnas) ning stendiehitustööde maksumust.
NB! Kõikidele hindadele lisandub käibemaks 20%.
Eksponendil ei ole õigust üürida või üle anda stendi või selle osa kolmandatele
isikutele korraldaja eelneva kirjaliku nõusolekuta.

8. MESSITEENUSED
Tellimused messiteenustele vormistatakse Korraldaja tellimislehtedel, mis
saadetakse Korraldaja poolt eksponendile pärast osalemislepinguregistreerimislehe saamist. Nõuetekohaselt täidetud tellimislehed tuleb
Korraldajale tagastada 10. märtsiks 2019.a. (k.a). Ajavahemikus 11.03.30.04.2019.a (k.a) esitatud tellimused täidetakse võimaluse korral ning
messiteenuste (standardstendi ehitamine ja lisateenused) hinnale kehtib
hinnalisand 25%.
Messi montaaži- ja eksponeerimispäevadel ning messi tööperioodil tellitud
lisateenustele kehtib hinnalisand 50%.
Stendide kavandamise ning stendiehitusteenust osutavad eksponendile
Korraldaja või tema volitatud stendiehitusfirma Ekspodisaini AS (vt
www.fair.ee).
Eksponendil, kes teostab messistendi ülesehitustööd ise või kolmanda
osapoole kaudu, tuleb ehitatava stendi joonised, elektriskeemid ja tarbitav
võimsus kooskõlastada Korraldajaga hiljemalt 10. märtsiks 2019.a. Vee- ja
äravooluühenduste teostamise vajadus stendil tuleb kooskõlastada
Korraldajaga hiljemalt 10. märtsiks 2019.a. Veeühenduste teostamisel ning
vee kasutamisel D-paviljonis kehtivad piirangud, mis on sätestatud
messikeskuse üldistes osalemistingimustes.
Juhul kui Eksponent soovib püstitada kahe- või enamakorruselise messistendi,
tuleb selle projekt kooskõlastada Korraldajaga hiljemalt 10. märtsiks 2019.a. Juhul
kui Eksponent ehitab oma messistendi ise või kolmanda osapoole abiga, võib
ta töödega alustada 17. mail 2019.a. Korraldaja poolt ehitatud messistend
antakse Eksponendile üle 20. mail 2019.a kell 9.00.
Eksponent on kohustatud järgima oma stendi püstitamisel Korraldaja poolt
kehtestatud montaaži- ja demontaažiaegu:
Montaaž:
17. - 19. mail 2019
09.00 - 17.00
Eksponeerimine:
20. - 21. mail 2019
09.00 - 20.00
Eksponaatide väljaviimine:
26. mail 2019
16.00 - 21.00
27. mail 2019
09.00 - 17.00
Demontaaž:
28. mail 2019
09.00 - 17.00
9. OSALEMISLEPINGU LISA
Käesoleva osalemislepingu-registreerimislehe lahutamatu osa on Eesti
Näituste
messikeskuse
üldised
osalemistingimused
(www.fair.ee/eksponendile).
10. OSALEJAKÄEPAELAD JA KUTSED
Sõltuvalt üüritud ekspositsioonipinna suurusest saab iga Eksponent käepaelu
järgnevalt:
kuni 20 m2
5 tk
21-50 m2
10 tk
51-100 m2
15 tk
101-300 m2
20 tk
üle 301 m2
25 tk
Käepaelad väljastatakse Eksponendi esindajale eksponeerimispäevadel
näituse
teenindusbüroost.
Käepael
annab
õiguse
siseneda
messipaviljonidesse eksponeerimise, messi ja demontaaži ajal. Osavõtja on
kohustatud kandma messipaviljonis viibides käepaela. Rikutud/katkise
käepaela korraldaja konfiskeerib ning isik kaotab õiguse siseneda
messipaviljonidesse. Käepaelu on eksponendil võimalik täiendavalt tellida
hinnaga 2 €/tk .
11. PARKIMISKAARDID
Iga Eksponent saab korraldajalt 1 tasuta perioodi parkimiskaardi, mis kehtib
kogu näituseperioodi aja ning võimaldab tasuta parkimise eksponentide
parkimisalal. Täiendavad perioodi parkimiskaardid maksavad 15€/tk.
12. MESSIKATALOOG
Messikataloogis avaldatakse informatsioon eksponendi kohta, kes on
nõuetekohaselt täitnud messikataloogi blanketi ning edastanud selle
korraldajale hiljemalt 10. märtsiks 2019. Tähtaegadest mittekinnipidamise
korral ei garanteeri korraldaja eksponendi andmete avaldamist kataloogis.
13. KAUBAMÄRGI KASUTAMINE
Eksponent tohib messi kaubamärki kasutada
kommertstegevuses üksnes Korraldaja nõusolekul.
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14. MAKSETINGIMUSED
Korraldaja saadab Eksponendile arve registreerimislehe-osalemislepingu
alusel reserveeritud messipinna ja standardstendi üüri ning osalemismaksu
tasumiseks.
Kui Eksponent ei ole tähtajaks tasunud osavõtumaksu ja messipinna ning stendi üüriarvet, kaotab ta õiguse reserveeritud pinnale ja Korraldajal on
õigus anda vabanev pind ootelehel olevale firmale. Arve tähtajaks tasumata
jätmine Eksponendi poolt võrdsustatakse lepingu katkestamisega eksponendi

poolt ning Eksponendi suhtes kohaldatakse osalemistingimuste 14. peatükis
sätestatud sanktsioone.
Lisateenuste eest tasumine toimub pärast messi tööperioodi lõppemist
Korraldaja poolt esitatud arves sätestatud kuupäevaks.
NB! Kõigile hindadele, v.a käepaelte ja perioodi parkimiskaartide maksumus,
lisandub käibemaks.
15. LEPINGU KATKESTAMINE
Messi osavõtumaks on tagastamatu. Eksponendil on õigus katkestada leping
sanktsioone kandmata enne 10. märts 2019.a. Lepingu katkestamisel
Eksponendi poolt ajavahemikus 10. märts 2019.a kuni 10. aprill 2019.a
kohustub eksponent tasuma osavõtumaksu ja 50% messipinna ja messistendi
üürist. Lepingu katkestamisel eksponendi poolt pärast 10. aprilli 2019.a
kohustub eksponent tasuma osavõtumaksu ja messipinna ning -stendi üüri
100% ulatuses.
16. TULEOHUTUS JA TURVALISUS MESSIKESKUSES
Korraldaja vastutab tuleohutuse tagamise ja üldise korra eest messikeskuses.
Eksponent on kohustatud järgima messikeskuses kehtestatud tule- ja
tööohutusnõudeid ning messiperioodiks Korraldaja poolt kehtestatud
tingimusi. Eksponent korraldab ise talle kuuluva vara kindlustamise.
Korraldaja ei vastuta Eksponendile kuuluvate eksponaatide, konstruktsioonide
jms. rikkumise või kadumise eest.
17. REKLAAM
Eksponendil on õigus kasutada oma toodangu või teenuste reklaamimiseks
ainult üüritud ekspositsioonipinda ja stendi siseseinu. Reklaam teistele
isikutele ja firmadele on keelatud. Reklaammaterjale on lubatud kinnitada
korraldaja kujunduselementidele ainult kleeplindi ja/ või riputuskonksude abil
ning enne demontaaži algust on eksponent kohustatud reklaammaterjalid
eemaldama, vastasel korral on ta kohustatud tasuma korraldajale reklaami
eelmaldamisega seotud kulutuste maksumuse.
18. KORRALDAJA VASTUTUS
Korraldaja vastutab oma turvateenistuse baasil ja/ või täiendavalt kaasatud
turvateenistusjõududega
korra
ning
turvalisuse
tagamise
eest
messipaviljonides ja -territooriumil kogu messi tööperioodil. Korraldaja ei
vastuta eksponaatide, konstruktsioonide turvalisuse, materjalide ning
seadmete kahjustamise ja kadumise eest messi toimumise ajal.
Korraldaja ei vastuta vääramatu jõu poolt tekitatud kahjustuste eest.
Korraldaja vastutab tuleohutuse tagamise eest messipaviljonides ja territooriumil. Tule- ja plahvatusohtlike ainete ja materjalide kasutamiseks
messiekspositsioonis tuleb kooskõlastatult korraldajaga taotleda luba PõhjaEesti Päästekeskuselt.
Korraldaja ei vastuta eksponentide poolt jagatava informatsiooni õigsuse ja
sisu eest.
19. EKSPONENDI VASTUTUS
Eksponent vastutab tema käsutusse antud messipinna või -stendi, inventari,
materjalide ja seadmete ning neile kahjustuste tekitamise ja kadumise eest
alates nende korraldaja poolt üleandmise hetkest kuni eksponendi poolt
korraldajale tagastamise hetkeni. Eksponent on kohustatud korraldaja poolt
tema käsutusse antud stendi, inventari, seadmete ja materjalide üleandmisel
fikseerima nende seisundi, võimalikud defektid jms ning nendest koheselt
teatama korraldajale. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata, võimalikud
defektid ja kahjustused loetakse eksponendi poolt tekitatuteks ning kuuluvad
vastava hinnakirja alusel hüvitamisele. Eksponent on kohustatud messi
lõppemisel korraldaja esindajale korrastatult üle andma korraldaja poolt tema
käsutusse antud stendi, inventari, materjalid ja seadmed. Eksponendi
lahkumine stendi, inventari, seadmeid ja materjale korraldaja esindajale üle
andmata ei vabasta eksponenti ilmnenud kahjustuste korraldajale hüvitamise
kohustusest. Vastutus kehtib ka eksponendi kaaseksponentidele.
Eksponent on kohustatud hüvitama korraldajale messiperioodil tema
käsutusse antud messistendile, inventarile, seadmetele ja materjalidele
tekitatud
kahjud;
inventari,
seadmete
ja
materjalide
ning
ehituskonstruktsioonide kadumisel või nende täielikul hävimisel asendama
need samaväärsetega või kompenseerima korraldajale nimetatud esemete
maksumuse vastava hinnakirja alusel.
Eksponendil on keelatud edasi rentida tema poolt korraldajalt renditud
pinda.
Taara ja pakendite ladustamine stendide taga on keelatud.
Eksponent ei tohi häirida tegevuse või heliga kõrval stende.
Viimasel messipäeval 26.04.2019 enne kella 16.00 lahkumine on keelatud.
20. PRETENSIOONID
Kõik vastastikused pretensioonid tuleb esitada kirjalikult messi tööperioodil.
Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta. Pretensioonid püütakse lahendada
läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused ja
tüliküsimused Harju Maakohtus.
21. ÜLDTINGIMUSED
Kirjutades alla messi Motorex 2019 osalemisleping-registreerimislehele,
aktsepteerib eksponent või tema poolt volitatud esindaja messi

osavõtutingimuste ja Eesti Näituste messikeskuses korraldavate messide,
näituste jm ürituste üldiste osalemistingimuste täitmise kohustust ja kohustub
juhendama esindatava asutuse teisi messiga seotud töötajaid täitma
osavõtutingimusi ja korraldaja poolt antavaid täiendavaid juhiseid ning
korraldusi, kui need on suunatud messi töö efektiivsuse tõstmisele ning
külastajate ja eksponentide ohutuse tagamisele messi ettevalmistus- ja
tööperioodil.
Messi osavõtutingimuste eestikeelne variant omab prioriteeti teiste
variantide ees juhul, kui tekib arusaamatusi ja vääriti mõistmisi nende
tõlgendamisel.

