MİLLİ KATILIM FUAR KATILIM ŞARTLARI
1. Bir taraf kontratın ön yüzünde adı ve tarihi belirtilmiş olan fuara katılmak üzere kontratı imzalayan kuruluş (MÜŞTERİ), diğer taraf organize eden şirket (UBM ROTAFORTE)
olarak anılacaktır. Taraflar işbu kontratın şartlarını gayri kabili rücu olarak aynen kabul ve taahhüt etmişlerdir.
2. MÜŞTERİ, bu kontratı imzaladığı andan itibaren anılan fuara katılmayı kabul eder, imzadan sonra herhangi bir nedenle fuara katılamamazlık edemez. Herhangi bir nedenle
katılamayan MÜŞTERİ, yerinin anında bir başkasına verileceğini ve bir sonraki fuarda yer alamayacağını bilir.
3. MÜŞTERİ’nin organizatörden kaynaklanan sebeplerden ötürü fuar desteklerinden faydalanamaması halinde uğrayacağı zarar ORGANİZATÖR tarafından tazmin edilecek,
yurt dışı fuar organizasyonunun iptal edilmesi veya sözleşmede belirtilen tarihte gerçekleştirilmemesi ve MÜŞTERİ’nin de değişen tarihte fuara katılmayı tercih etmemesi
durumunda katılımcıdan alınan ödeme eksiksiz iade edilecektir.
4. Fuarın ana organizatörü fuarın tümünü veya bir bölümünü, fuarın başarısı için, sektörün talebi, ekonomik veya siyasi durum, organizasyonun gerekleri veya organizatörün
kendi takdiri ile alacağı karar doğrultusunda değiştirebilir. UBM ROTAFORTE’nin Organizasyonunu üstlendiği bu fuarlarda yukarıda anılan değişiklikleri MÜŞTERİ peşinen
kabul eder. MÜŞTERİ değişikliklere itiraz edemez, hiçbir sebeple fuarlardan ayrılamaz. Yükümlülüklerini aynen yerine getirmek ve ödemelerini ödeme şeklinde belirtilen
tarihlerde tamamlamak mükellefiyetindedir.
5. UBM ROTAFORTE, fuarın genel bütünlüğü açısından MÜŞTERİ’yi kontratta belirlenen yerinden bir başka alana taşıyabilir. Bu değişiklikten dolayı MÜŞTERİ itiraz edemez,
fuardan ayrılamaz UBM ROTAFORTE’den tazminat talep edemez. Yükümlülüklerini halen tamamlamadı ise, ödemelerinde herhangi bir kesinti yapamaz, yükümlülüklerini
aynen yerine getirmek ve ödemelerini ödeme şeklinde belirtilen tarihlerde tamamlamak mükellefiyetini taşır.
6. UBM ROTAFORTE, MÜŞTERİ’lerin stantlarında sergilenen, satış bağlantıları yapılan ürünlerin mali, ticari ve hukuki hiçbir sorun ve mükellefiyetine taraf değildir.
MÜŞTERİ’lerin yukarıda belirtilen hususlardaki davranışlarından UBM ROTAFORTE’nin Organizatör olarak hiçbir sorumluluğu yoktur.
7. MÜŞTERİ kendisine tahsis edilen stantları ve mobilyaları hasara uğratmadan kullanır. Aksi durumda MÜŞTERİ bu hasarları ve fuar alanında vereceği her türlü diğer
hasarları nakden tazmin edecektir. MÜŞTERİ hasar tazminatlarını ödemeden sergilenen mallarını sergi dışına çıkartamaz. Tazminat MÜŞTERİ tarafından ödenene kadar,
fuar organizatörü veya fuar alanı sahibi tarafından yeddi emin olarak mahalli bir yere boşaltılır. Bu konudaki taşıma, depo bedeli ve masraflar tazminata ek olarak MÜŞTERİ
tarafından ödenir
8. MÜŞTERİ hazırlanan fuarlarda özel dekor yapamaz, genel dekorasyona uymakla yükümlüdür.
9. Fuar alanında veya MÜŞTERİ’ye tahsis edilen alan dâhilinde fuarın düzenlendiği ülke ve Uluslararası Ceza Kanunlarına ve Ana Organizatör ve UBM ROTAFORTE’nin
koyacağı kurallara aykırı olan hiçbir aktiviteye izin verilmez. MÜŞTERİ ticari ahlak ve rekabet kurallarına uygun olarak sergileme yapar. Ayrıca MÜŞTERİ, kontratta adı yazılı
firma haricinde, başka hiçbir firmanın ürünlerini sergileyemez. Aksi davranış halinde, kanun önünde tüm sorumluluk MÜŞTERİ’ye ait olacağı gibi, Ana Organizatör de, UBM
ROTAFORTE de, MÜŞTERİ’nin standını sergiye kapatmak hakkını saklı tutar.
10. Alanın dekorasyonu UBM ROTAFORTE tarafından yapılmaktadır. MÜŞTERİ, talep edeceği dekorasyonunda kendisinin talep ettiği siparişleri kullanmak ve diğer stant
sahiplerinin sergileme haklarına tecavüz etmemek mükellefiyetini taşır. Bu sebeple UBM ROTAFORTE, MÜŞTERİ’ye tahsis edilen stant dekorasyonunu kontrol etmek, gerek
görürse müdahale etmek, kabul veya tümüyle reddetmek, gerek görürse değişiklik yapılmasını istemek yetkisini elinde tutar.
11. MÜŞTERİ, fuarın açık olduğu her gün, belirlenen açılış saatinden en az 15 dakika önce standını hazır hale getirmekle ve fuar kapanış saatine kadar standını ziyarete açık
tutmakla yükümlüdür. Gecikme ve/veya standın fuarın açık olduğu saatlerde ziyarete kapanması halinde Ana Organizatör ve UBM ROTAFORTE, MÜŞTERİ’ye genel
bütünlüğü ve fuar işleyişini aksattığı için ihtar çekebilir ve ceza verebilir. MÜŞTERİ böyle bir cezaya maruz kaldıysa, ceza meblağını nakden ve defaten ödemekle yükümlüdür.
Bu durum MÜŞTERİ’nin bir sonraki fuara katılmasını engelleyebilir.
12. MÜŞTERİ, standa yangına sebebiyet verebilecek hiçbir malzeme bulunduramaz. Elektrik bağlantılarında kullanacağı gücün üzerinde kablolar kullanmalı, kullanacağı
gücün üzerinde elektrik talebinde bulunmalıdır. Bu konulardaki bir hatadan dolayı meydana gelebilecek bir kazada zarar gören tüm katılımcılar, ziyaretçiler ve çalışanların
veya yakınlarının Ana Organizatör ve UBM ROTAFORTE’ye açacağı her türlü maddi ve manevi tazminat davaları aynen MÜŞTERİ’ye rücu edecektir.
13. Fuara iştirak eden MÜŞTERİ’nin, UBM ROTAFORTE’nin tavsiye edeceği veya kendi seçeceği bir şirkete, kendi belirleyeceği değer üzerinden bütün risklerde sigortasını
yaptırması tavsiye edilir. Bu sigorta kapsamına yangın, infilak, komşu mali mesuliyet, kötü niyetli hareket, hırsızlık, gasp, su baskını vb. doğal afetler vs. dahil edilmeli,
MÜŞTERİ sigorta işlemlerini fuar açılış tarihinden en geç 5 gün evvel bitirmiş olmalıdır. Fuara taşınma, fuar ve fuardan tahliye günleri dahilinde MÜŞTERİ’ye ait malın
kaybından Ana Organizatör ve UBM ROTAFORTE sorumlu değildir. Ayrıca aynı günler dahilinde, fuarın açık ve kapalı olduğu saatlerde MÜŞTERİ’nin standında, kendi
ihmalinden dolayı 3. şahıslara gelebilecek hasarlar MÜŞTERİ tarafından tazmin edilir. MÜŞTERİ, hiçbir sebeple UBM ROTAFORTE’ye ve Ana Organizatör çalışanlarına,
sahiplerine veya taşeronlarına karşı hasar ve kayıp konularında maddi ve manevi tazminat davası açamaz. Yükümlülüklerini halen tamamlamadı ise, ödemelerinde herhangi
bir kesinti yapamaz. Yükümlülüklerini yerine getirmek ödemelerini tamamlamak mükellefiyetindedir.
14. Ana Organizatör ve UBM ROTAFORTE verilen süre içinde fuar alanını boşaltmamış olan MÜŞTERİ’nin mallarını herhangi bir uyarıya gerek duymaksızın dışarıya
çıkartabilecektir. Bu nedenle yapılacak tüm harcamalar ile doğabilecek her türlü hasar ve kaybın sorumluluğu MÜŞTERİ’ye aittir.
15. Müşteri Fuar kataloğunda yayınlatacağı bilgilerinde veya ilanlarında kendi üretimi olmayan mallarla ilgili yazı yazamaz. Bu konuyla ilgili katılımcının üçüncü şahıslarla ilgili
anlaşmazlığında Ana Organizatör ve UBM ROTAFORTE taraf olmadığı gibi, katalogda yayınlanan yazıların ve ilanların içeriği ile ilgili hiçbir yükümlülük ve sorumluluk taşımaz.
16. Fuar kira ücreti 1m2 (bir metrekare) birim alınarak hesaplanır. Bu ücret sözleşmenin ön yüzünde belirtilen hizmetleri kapsamaktadır. Fuar katılımından alınacak olan devlet
desteği Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen m2 birim bedeldir.
17. Kontratın ön yüzünde listelenen hizmetler dışında kalan tüm masraflar ek olarak ücretlendirilir.
18. Müşteri fuar alanının içinde ve dışında firmasını temsil eden, reklamını yapan, afiş, ilan, bayrak, balon ve sinyalizasyonu UBM ROTAFORTE’nin onayı olmadan
kullanamaz.
19. MÜŞTERİ’nin devlet desteği alabilmesi için gerekli belgeleri zamanında teslim etmemesi, eksik ya da yanlış belgeler sunması, tescil ettirmiş olduğu marka dışında bir
marka ile fuara katılması, SGK'lı bir çalışanının fuar standında bulunmaması, ödemelerini süresi içerisinde ve banka yoluyla gerçekleştirmemiş olması, UBM ROTAFORTE
ve/veya destek başvurusunu inceleyen İhracatçı Birliği'nin talep edeceği belgeleri süresi içerisinde gönderememesi durumunda teşvikten faydalanamadığı hallerde Ticaret
Bakanlığı, destek başvurusunu inceleyen İhracatçı Birliği ve UBM ROTAFORTE'nin hiçbir mali yükümlülüğü yoktur.
20. Uyuşmazlık Uluslararası Hukuk dâhilinde ve İstanbul Mahkeme ve İcra Dairelerinde çözülecektir.
21. Bu katılım koşulları 21 (yirmibir) maddedir.
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