SALON OF SPARKLING WINES
2022
SPLOŠNI IN PLAČILNI POGOJI SODELOVANJA
1. SPLOŠNA DOLOČILA

1.1 Splošni pogoji sodelovanja veljajo za vse razpisane prireditve v letu 2021/2022.
1.2 Prijava je za razstavljavca pravno zavezujoča in nepreklicna.
1.3 Vse cene so izražene v evrih in ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV).
Morebitni popusti se upoštevajo le ob pravočasni prijavi in plačilu, kot to predvideva
razpis posamezne prireditve. V primeru zapolnitve mest na posamezni prireditvi imajo
udeleženci dosedanjih prireditev prednost pri udeležbi, če se prijavijo in plačajo v
predvidenem roku.
1.4 Prijava je veljavna s potrditvijo organizatorja in plačilom predračuna.

2. UPORABA PODATKOV

2.1 Organizator bo za potrebe komuniciranja uporabljal podatke, ki jih bo
razstavljavec navedel v prijavnici. Organizator ne prevzema odgovornosti za napačno
vnešene podatke.
2.2 Z oddajo prijavnice razstavljavec dovoljuje, da organizator v prijavnici navedene
podatke obdeluje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov, in sicer v svojih
bazah in jih uporablja v naslednje namene: statistične obdelave, segmentacije
udeležencev, izpolnjevanje pogodbenih in zakonskih obveznosti, pošiljanje ponudb,
reklamnega materiala, publikacij in vabil na dogodke ter telefonsko, pisno in
elektronsko trženje in anketiranje.
2.3 Organizator lahko razstavljavčeve podatke obdeluje še 10 let po zadnji udeležbi
na prireditvi oz. do pisnega preklica privolitve, v kolikor veljavna zakonodaja ne
določa drugačnih rokov.

3. PLAČILA IN PRAVICA ODPOVEDI

Za sodelovanje na prireditvah je potrebno izvršiti predplačilo. Za predplačila bo
organizator razstavljavcu izdal račun za predplačilo, in sicer v roku enega meseca od
prejema predplačila. Po izvedeni prireditvi bo organizator izdal končni račun za vse
opravljene storitve. Organizator se obvezuje izvesti le tiste storitve, ki jih bo
razstavljavec pravočasno in pravilno naročil. V primeru upravičene odpovedi
sodelovanja, organizator vrne predplačilo le v primeru pravočasno prejete pisne
odpovedi, in sicer najkasneje 14 dni pred prireditvijo. Znesek vračila se zmanjša za
20,00 €, kolikor znašajo stroški organizatorja.

4. TERMINI IN LOKACIJE PRIREDITEV

Termini in lokacije prireditev so objavljeni z razpisom. V primeru, da se prireditev
zaradi utemeljenih razlogov prestavi, skrajša, podaljša ali prostorsko premesti,
razstavljavci nimajo pravice odpovedati sodelovanja ali zahtevati povračila škode.
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Vse razpisane prireditve bodo organizirane v skladu z veljavnimi ukrepi za zajezitev
širjenja okužb COVID-19. V skladu z le temi si organizator si pridružuje možnost
odpovedi dogodka.

5. RAZVRŠČANJE NA RAZSTAVNE LOKACIJE

Pri razvrščanju na razstavno lokacijo bo organizator do zapolnitve razpoložljivih mest
upošteval morebitno željo razstavljavca (če je ta v skladu s konceptom prireditev),
vrstni red prijav in geografsko lego (sedež razstavljavca).

6. VSEBINA PRIREDITEV IN OBVEZNOSTI RAZSTAVLJAVCA

6.1 Z razpisom organizator opredeli podrobno vsebinsko področje posamezne
prireditve, ki se je razstavljavec mora držati. Vse prireditve so promocijsko prodajne
narave, kar pomeni, da razstavljavci obiskovalcu morajo ponuditi degustacijsko
količino predstavljenega izdelka brezplačno, večje količine predstavljenih izdelkov pa
lahko tudi prodajajo (podrobna opredelitev in navodila izda organizator pred vsako
prireditvijo posebej). Prodaja je dovoljena pod pogojem, da je razstavljavec ustrezno
registriran za prodajo (kmetje, s. p., d. o. o., ipd.). Kopijo registracijskega dokumenta
mora razstavljavec v primeru prodaje obvezno dostaviti organizatorju ob prijavi na
posamezno prireditev. Prav tako je obvezno pri prodaji upoštevati vse zakonske
predpise (izdajanje računov, zagotavljanje higienskih standardov ipd.). Vsa dokazila o
izpolnjevanju pogojev za prodajo mora imeti razstavljavec obvezno pri sebi ves čas
prisotnosti na posamezni prireditvi.
6.2 Razstavljavec odgovarja za izposojen inventar. V primeru poškodbe ali odtujitve,
bo le tega plačal po tržni ceni, ki jo določi organizator.
6.3 V primeru, da razstavljavec ne spoštuje splošnih pogojev sodelovanja ali ni
poravnal vseh obveznosti do organizatorja, ki jih ima na podlagi te prijave ali
preteklega sodelovanja, ima organizator brez kakršnihkoli obveznosti do razstavljavca
pravico do odpovedi sodelovanja.

7. JAMSTVA IN ZAVAROVANJA

Organizator ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitve stvari
razstavljavca (razstavni predmeti, oprema ali drugo), njegovega osebja in tretjih oseb,
nastale zaradi požara, viharja, toče, strele, loma, izliva vode, tatvine ali katerega koli
drugega vzroka. Za zavarovanje rizika razstavljavec sklene ustrezna zavarovanja na
svoje stroške.

8. REŠEVANJE SPOROV

Organizator in razstavljavec bosta vse morebitne spore reševala sporazumno. Če do
sporazuma ne bi prišlo, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

9. PREHODNE DOLOČBE

Ti splošni pogoji nadomeščajo pogodbo o sodelovanju in pričnejo veljati z oddano
prijavo na posamezno prireditev.
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