YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2021 –NÄYTTELYN OSALLISTUMISEHDOT
päivitetty 5.3.2021
1. TOIMEENPANO
Järjestäjä:

Yhdyskuntatekniikka
Ratamestarinkatu 7 B, 00520 HELSINKI
puh. (09) 8689 010, yt@yhdyskuntatekniikka.fi, www.yhdyskuntatekniikka.fi

Paikka:

Turun Messukeskus
Messukentänkatu 9-13, 20201 TURKU
puh. (02) 337 111, info@turunmessukeskus.fi, www.turunmessukeskus.fi

Aika:

13.-14.10.2021

Aukioloajat: keskiviikko
torstai

13.10.2021
14.10.2021

klo 09.00-19.00
klo 09.00-15.00

Sisäänpääsy: Näyttely on kävijöille maksuton, mutta edellyttää rekisteröitymistä ennakkoon
tai näyttelyn pääsisäänkäynnillä. Ennakkorekisteröityä voi osoitteessa www.yhdyskuntatekniikka.fi.
Palkitsemistilaisuus sekä kutsuvieras- ja asiakasilta: Palkitsemistilaisuus sekä kutsuvieras- ja asiakasilta ovat keskiviikkona 13.10.2021.
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. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset näyttelyesineet ja palvelut, jotka voivat olla vaaraksi tai häiriöksi toisille näytteilleasettajille
ja yleisölle.
Näyttelyosastolla saa esiintyä vain näytteilleasettajan, hänen päämiestensä ja edustajiensa
nimet. Näytteilleasettaja saa jakaa näyttelyyn hyväksyttyjen tuotteiden ja palvelujen esitteitä
ym. markkinointimateriaalia vain näyttelyosastolla, ellei järjestäjän kanssa ole muuta sovittu.
Vähittäismyynti näyttelyosastoilla on kielletty.
3. REKISTERÖINTIMAKSU, PAIKANVUOKRAT JA LASKUTUS
Näytteilleasettajien rekisteröintimaksu: 225 € + alv / näytteilleasettaja. Yhteisosastolla päänäytteilleasettajalta laskutetaan rekisteröintimaksu jokaisesta alanäytteilleasettajasta.
13.9.2021 alkaen rekisteröintimaksu on 500 € + alv / näytteilleasettaja.
Paikanvuokrat:
Sisätila: 110 €/m2 + alv. Kulmapaikkakorotus 10 % pinta-alaltaan 70 m2 ja sitä pienemmiltä
osastoilta. Sisäpaikan koko vähintään 6 m2.
Ulkotila: 50 €/m2 + alv. Ulkopaikan koko vähintään 25 m2. Sisänäytteilleasettajat voivat lunastaa ulkoa kylmäpaikan hintaan 30 €/m2 + alv. Tällaisen paikan minimikoko on 1 m2.

Hintoihin lisätään laskutushetkellä voimassa oleva arvonlisävero.
Rekisteröintimaksu sisältää osastopaikan varaamisen näytteilleasettajalle, näytteilleasettajan
tietojen ja osastopaikan julkaisemisen Yhdyskuntatekniikan www-sivuilla ja YT21 tapahtumaapplikaatiossa sekä näytteilleasettajatiedotteet.
Paikanvuokra sisältää osaston paikan (sis. paikalleen mittaus, merkitseminen ja osastojen
numerointi), yleisvartioinnin, hallin yleisten alueiden siivouksen ja yleisvalaistuksen, rakentamis-, purkaja- ja näytteilleasettajakortit sekä näyttelykutsut. Paikanvuokraan eivät sisälly esim.
osastorakenteet, sähköt, kalustus ja siivous. Sähköt, siivous ja ripustuspisteet tulee tilata Turun Messukeskuksen kautta, joka tarjoaa myös rakenne-, kaluste- ja messupalveluja.
Rekisteröintimaksun ja paikanvuokran laskutus: Rekisteröintimaksu ja paikanvuokra laskutetaan yhdessä erässä ilmoittautumisen jälkeen. Mikäli näytteilleasettaja haluaa laskutuksen kahdessa erässä, tulee siitä ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä. Tällöin ensimmäisessä erässä laskutetaan rekisteröintimaksu ja 40 % paikanvuokrasta. Loput 60 % paikanvuokrasta laskutetaan 1.9.2021 lähtien. Elokuun 2021 alusta lähtien tehdyt varaukset on maksettava yhdessä erässä. Tapahtumaan osallistuminen edellyttää, että rekisteröintimaksu ja
koko paikanvuokra on maksettu ennen näyttelyä.
Perumismaksu: Mikäli näytteilleasettaja peruu osallistumisen 5.2.2021 jälkeen, ei rekisteröintimaksua palauteta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan 12.9.2021 jälkeen, perumismaksuna peritään rekisteröintimaksu ja lisäksi 25 % paikanvuokrasta.
Maksuehto: 14 pv netto laskun päiväyksestä, 20.9.2021 lähtien 7 pv netto laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Pidemmistä maksuehdoista tulee sopia erikseen
näytteilleasettajaksi ilmoittautumisen yhteydessä.
4. ILMOITTAUTUMINEN
Sitova ilmoittautuminen tehdään ilmoittautumislomakkeella järjestäjän kotisivujen kautta,
osoitteessa www.yhdyskuntatekniikka.fi. Ilmoittautumisen saatuaan järjestäjä hyväksyy sen
lähettämällä tilausvahvistuksen ja kartan osaston sijainnista näytteilleasettajalle. Järjestäjällä
on oikeus hylätä ilmoittautuminen. Paikkavaraus vahvistuu näytteilleasettajan maksettua rekisteröintimaksun ja paikanvuokran tai ensimmäisen erän niistä. Ilmoittautumisaika päättyy
20.9.2021.
Jos näyttelyosasto varataan ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, ei perumisoikeutta ole.
Järjestäjän kirjallisesti vahvistama varaus on molempia osapuolia sitova, koskien rekisteröintimaksua, näyttelypaikkaa ja paikanvuokraa.
5. NÄYTTELYPAIKKA
Näyttelypaikat jaetaan järjestäjän toimesta, pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä.
Paikkojen jakamisessa otetaan huomioon tilojen tarkoituksenmukainen käyttö, näytteilleasettajien toivomukset ja näytteilleasettajan osaston koko. Järjestäjä lähettää näytteilleasettajille
tilausvahvistuksen liitteenä kartan, johon on merkitty osaston sijainti ja koko. Näyttelyalueen
kartat löytyvät järjestäjän kotisivuilta, osoitteessa www.yhdyskuntatekniikka.fi.
6. NÄYTTELYKUTSUT

Näytteilleasettajat saavat käyttöönsä sähköisen näyttelykutsupohjan. Lisäksi näytteilleasettajat voivat tilata järjestäjiltä haluamansa määrän painettuja näyttelykutsuja. Kutsuja voi halutessaan tilata omalla painatuksella, hinnasto ja toimitusehdot löytyvät järjestäjän kotisivuilta.
7. RAKENTAMISAIKATAULU
Näyttelyn pystytys:

lauantai
sunnuntai
maanantai
tiistai

9.10.2021
10.10.2021
11.10.2021
12.10.2021

klo 08.00-20.00
klo 08.00-20.00
klo 08.00-20.00
klo 08.00-22.00

Näyttelyn purku:

torstai
perjantai

14.10.2021
15.10.2021

klo 15.00-24.00
klo 08.00-22.00

Osastoa ei saa tyhjentää eikä purkaa ennen virallisen purkuajan alkamista 500 euron sanktion
uhalla.
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
Osaston toiminta ei saa häiritä naapuriosastoja eikä ruuhkauttaa käytäviä. Osastoilla esitettävästä ohjelmasta on sovittava etukäteen järjestäjän kanssa. Näytteilleasettaja vastaa esittämiensä tallenteiden tekijänoikeusmaksuista.
10. NÄYTTELYN PERUMINEN
Järjestäjä ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat tapahtuman perumisesta tai
siirtämisestä toiseen ajankohtaan ylivoimaisen esteen (esimerkiksi pandemian) vuoksi. Jos
näyttely joudutaan perumaan, pidättää järjestäjä rekisteröintimaksun ja palauttaa maksetut
osastovuokrat.
11. MUUT MÄÄRÄYKSET
Näiden osallistumisehtojen lisäksi tulee noudattaa Turun Messukeskuksen yleisiä osanottoehtoja ja yleisohjeita, jotka löytyvät osoitteesta https://www.turunmessukeskus.fi/naytteilleasettajalle/yleisohjeistus/.
Näytteilleasettajien tulee noudattaa Suomen lainsäädäntöä.
Poikkeukset näihin osallistumisehtoihin ja yleisohjeisiin sallitaan vain järjestäjän luvalla. Suomenkielisiä osallistumis- ja osanottoehtoja ja yleisohjeita pidetään perustana mahdollisia tulkintatapauksia käsiteltäessä.
Järjestäjän ja näytteilleasettajan väliset riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla,
mikäli asia ei ratkea sovintomenettelynä tai Helsingin käräjäoikeudessa.

