ПРАВИЛА О УЧЕСТВОВАЊУ НА
24. Међународном сајму привреде ПАНАИР 2017
који се одржава у Тирани, Албанија, од 23. до 26. новембра 2017.

Правилa о учествовању у организацији Привредне
коморе Србије (у даљем тексту: организатора)
садрже обавезујуће упуте којима се регулишу
међусобне обавезе организатора и фирме учесника
(у даљем тексту: излагача), а на основу којих се
заснива облигациони однос између организатора и
излагача.
I ПРИЈАВЉИВАЊЕ
члан 1.
Пријава - Уговор за излагање подноси се на
типском - пријавном обрасцу и потписана и
оверена доставља се на назначену адресу.
У Пријави - Уговору излагач је дужан да све
тражене податке попуни читко и штампаним
словима.
Крајњи рок пријављивања назначен је у Пријави Уговору. Саставни део Пријаве - Уговора су и
Правила о учествовању. Достављањем попуњене,
потписане и оверене Пријаве - Уговора, излагач
потврђује сагласност за учествовање и сагласност са
одредбама Правила о учествовању, чиме ступа у
облигациони однос са организатором.
члан 2.
Пријава - Уговор за излагача важи само за
пријављену фирму и подразумева обавезу излагача
да пријављене експонате излаже од отварања до
затварања сајма и сталну присутност овлашћене
особе на штанду.
Напуштање сајма није дозвољено, сем ако не
постоји претходна сагласност организатора.
Пријављени излагач без сагласности организатора
не може дати у подзакуп пријављен излагачки
простор.
II OДУСТАЈАЊЕ
члан 3.
Уколико излагач одустане од наступа на Сајму у
периоду који је краћи од 15 дана пре почетка сајма,
дужан је да плати пун износ учешћа (котизације)у
складу са пријављеном површином.

III ОБАВЕЗА ОРГАНИЗАТОРА ПРЕМА ИЗЛАГАЧУ
члан 4.

Израда главног пројекта заједничког штанда.

Закуп излагачког простора, регистрација и
упис у сајамски каталог.

Изградња, опремање и дизајн штанда.

Превоз и шпедиција експоната.

Помоћ у постављању и аранжирању
експоната.

Обезбеђење улазница.

Помоћ у организацији успостављања
пословних контаката и сусрета.

Техничка
реализација
и
превођење
пословних преговора.

Чишћење штанда.

Помоћ у организацији пута и боравка.
Напомена: трошкови превоза и смештаја падају
на терет излагача.
IV ОБАВЕЗЕ ИЗЛАГАЧА ПРЕМА ОРГАНИЗАТОРУ
члан 5.

Достављање попуњене, оверене и потписане
Пријаве - Уговора чији су саставни део ова
Правила о учествовању.

Достављање списка лица која ће бити
присутна на сајму.

Достављање података о експонатима.

Излагач се обавезује да у форми извештаја
на обрасцу који прописује организатор,
обавести
организатора
о
пословним
ефектима наступа на Сајму.
V ПОСЕБНА НАПОМЕНА
члан 6.
Пријава - Уговор и Правила о учествовању
представљају двострани уговор и обавеза је за сваку
уговорну страну на извршавање преузетих обавеза.
члан 7.
Све евентуалне спорове решава надлежни суд у
Београду.

За организатора

За излагача

________________

_______________

