EHP 2019 MESSI OSALEMISTINGIMUSED EKSPONENTIDELE
1. EHP PEAKORRALDAJA
Eesti Hambaarstide Liit MTÜ
2. MESSI KORRALDAJA
Anni Metstak, tel: +372 56 48 16 08, mess@ehl.ee
3. AEG ja KOHT
Vanemuise Kontserdimaja Vanemuise 6, Tartu
AVATUD:
N, 29.08.2019 kell 9:00 – 18:00* (Happy Hour 17:00 – 18:00)
R, 30.08.2019 kell 9:30 – 16:30*
*Täpsed kellaajad sõltuvad konverentsiprogrammist ja selguvad jooksvalt, kuid mitte hiljem
kui 5. august.
4. STENDI DEKOREERIMINE JA MAHAVÕTMINE
Stendi dekoreerimine K, 28.08 kell 14:00 – 21:00
Eksponaatide väljaviimine: R, 30.08 kell 16:30 – 21:00*
*Täpsed kellaajad sõltuvad konverentsiprogrammist ja selguvad jooksvalt, kuid mitte hiljem
kui 5. august.
5. MESSILE REGISTREERUMINE
Eksponent saab messile registreeruda onlines aadressil http://ehp.ehl.ee/eksponendile
Messile registreerumine lõpeb 17. juunil. Hilisemaid tellimusi võetakse vastu vaba pinna
olemasolul, kusjuures korraldajal on õigus kehtestada rendimääradele hinnalisa 10%.
6. MESSISTENDI RENT JA EHITUS
Tellimused messiteenustele vormistatakse spetsiaalsel tellimislehel, mis on leitav aadressilt
http://ehp.ehl.ee/eksponendile. Nõuetekohaselt täidetud tellimislehed tuleb korraldajale
tagastada hiljemalt E 17. juuniks (k.a.), kusjuures hilisemad tellimused täidetakse võimaluse
korral ja hinnalisa pärast ettenähtud tähtaega esitatud tellimustele on 25%.
Eksponendil, kes teeb messistendi ülesehitustööd ise, tuleb ehitatava stendi joonised, elektriskeemid ja tarbitav elektrivõimsus kooskõlastada korraldajaga hiljemalt 17. juuniks (k.a.).
Juhul kui eksponent ehitab ise oma messistendi, võib ta töödega alustada T, 27.augustil kell
12.00. Valmis messistend antakse eksponendile üle: K, 28. augustil kell 14:00.
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7. MESSI OSAVÕTUMAKS
Messi tagastamatu osavõtumaks on 275 EURi, mis katab korraldaja kulud alljärgnevate kirjete lõikes:
• messikataloogi väljaandmine;
• üldreklaam;
• messi ettevalmistamine ja organiseerimine;
• üldkoristus.
Aastal 2019 ei ole osavõtjakaardid/rinnasildid korraldaja poolt.
Kaaseksponendi osavõtumaks on 275 EUR-i.
NB! Enne osavõtumaksu laekumist ei alustata läbirääkimisi lisateenuste osas.
8. MESSI STENDIDE RENDI HINNAD
Messistendide/pindade hinnad on leitavad aadressil http://ehp.ehl.ee/eksponendile
Samalt aadressilt on leitav ka messibokside lisateenuste hinnakiri.
NB! Kõikidele hindadele lisandub Eesti vabariigis kehtiv käibemaks.
Pind – Puhas põrandapind, mis ei sisalda stendiehitust ja võimaldab eksponendil olla
loominguline.
Standardstend – seinaelementidega (täpne seinte arv hinnakirjas), standardvaipkate, kohtvalgustid (1tk/3m²), otsalaud, stendiehitustööd.
9. OSAVÕTJATE ARV STENDIS
Sõltuvalt renditud messipinna suurusest saavad eksponendid osavõtjakaarte alljärgnevalt:
0 - 9 m² – 1- 3 tk;
10- 15 m² – 2 - 5 tk;
16- 45 m² – 3 - 8 tk.
Täiendavalt tellitud osavõtjakaartide hind on 15 EUR/tk. Hinnale lisandub käibemaks 20%.
Osavõtjate arv stendis tuleb teatada hiljemalt 5. augustiks.
Osavõtjad saavad kohalpeal registreerides käepaela, mis tagab õiguse siseneda messialadele stendi dekoreerimise, messi kui ka demontaaži ajal. Käepaela edasiandmine teistele isikutele on keelatud. Antud käepael ei anna õigust osaleda sama ürituse konverentsiprogrammis.
10. MESSIKATALOOG
Ürituse jaoks avaldatakse kataloog, milles on informatsioon kõikide eksponentide kohta, kes
on nõuetekohaselt täitnud info messikataloogi jaoks ja edastanud selle korraldajale hiljemalt
17. juuniks. Hilisema kataloogi info edastamise korral ei saa korraldaja garanteerida, et eksponendi andmed saavad ajakirja trükitud.
11. ARVELDAMINE
Arve messi osavõtumaksu tasumiseks saadetakse eksponendile välja pärast registreerumist.
Pärast osavõtumaksu laekumist loetakse messipinna asukoha leping lõplikult kinnitatuks.
Messipinna ja täiendavalt tellitud teenuste eest tasumine toimub enne messi juulis – augustis.
Kõik eksponendile esitatud lisateenuste arved peavad olema tasutud hiljemalt esmaspäevaks, 5. augustiks. Arvete tasumata jätmist võrdsustatakse lepingu katkestamisena. Sellisel
juhul on korraldajal õigus anda vabanenud messiboks seda soovivale eksponendile.
Messi ajal tellitud teenuste eest makstakse pärast messi korraldajatelt saadud arve alusel.
NB! Messi ajal tellitud teenustele lisandub hinnalisa 50% (+käibemaks).
12. PEOPILETID
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Iga messi osalemistasu maksnud firma saab vastavalt m² arvule tasuta pääsmeid EHP
2019 peoõhtule, mis toimub neljapäeval, 29. augustil algusega kell 20:00 Püssirohukeldris
(Lossi 28, Tartu, peaesineja Karl-Erik Taukar Bänd). Piletite arv vastavalt ostetud pinna suurusele:
0 - 4 m² = 1 kutse;
5 - 16 m² = 2 kutset;
17 - ... m² = 3 kutset.
Vabade peopiletite olemasolul on võimalik neid juurde osta vaid täishinnaga meiliaadressilt
ehp@ehl.ee
13. MESSIKUTSED
Kõik eksponendid saavad vastavalt m² arvule tasuta kutseid messile. Kutsed edastatakse
eksponendiesindajate e-mailile hiljemalt 5. augustiks.
Üks kutse kehtib ainult ühele inimesele ühekordseks kasutamiseks ühel päeval.
Kutse võimaldab külastada vaid messi.
Kutsete arv vastavalt ostetud pinna ruutmeetritele:
0 - 9 m² – 1 tk;
10- 15 m² – 2 tk;
16- 45 m² – 3 tk.
14. REKLAAM
Eksponent võib enda toodangu või teenuste reklaamimiseks kasutada vaid tellitud pindu
(siseseinad, stendi põrandapind ja sellel asuv inventar).
Eksponendil on keelatud paigutada oma eksponaate ja reklaami väljapoole ekspositsioonipinda ning sulgeda vahekäike, juurdepääse tuletõrjekappidele, tagavaraväljapääsudele
ja vooluvõtukohtadele.
Muudel pindadel/kohtadel (stendi välisseinad, vahekäigupõrandad, osalejakott, peoõhtu jms)
reklaamimiseks on tarvis esitada tellimus aadressil: ehp@ehl.ee
15. KORRALDAJA VASTUTUS
Korraldaja vastutab üldise korra tagamise eest messialal messi kui messi ettevalmistuste/
demonteerimise ajal, kuid mitte eksponaatide, konstruktsioonide turvalisuse, materjalide/
seadmete kahjustamise ja kadumise eest messi töö ajal.
Korraldaja vastutab tuleohutuse tagamise eest messialal.
Korraldaja ei vastuta vääramatu jõu poolt tekitatud kahjustuste eest.
16. EKSPONENDI VASTUTUS
Eksponent vastutab tema käsutusse antud stendimaterjalide ja seadmete eest alates nende
üleandmise momendist kuni tagastamiseni korraldajatele pärast ürituse lõppu.
Eksponendi enda poolt paigaldatud kleepkiled, kleebised jm reklaammaterjal peab olema
seinaelementidelt ja muult inventarilt kõrvaldatud neid kahjustamata. Kahjustuste vältimiseks
on eksponent kohustatud kasutama spetsiaalseid riputuskonkse või korraldaja poolt aktsepteeritud teipe, mida jagatakse vajadusel messiala infostendist montaaži päeval K
28.08.2019.
Aukude tegemine stendielementide ja muu inventari sisse on rangelt keelatud!
Eksponent on kohustatud hüvitama tema käsutusse antud esemetele tekitatud kahju või
nende kadumisel hüvitama korraldajale nende maksumuse.
Eksponendil on õigus transportida ja paigutada oma esemeid eelnevalt tellitud kohtadesse,
kuid peab tagama, et nende transportimise, paigaldamise, kasutamise või eemaldamise korral ei kahjustata ruume ja muud seal asuvat inventari.
Viimasel messipäeval R, 30.08.2019 on lahkumine enne kella 16.00* keelatud. Kui eksponenti (vähemalt 1 inimest) ja tema poolt esitletavaid materjali/seadmeid jms kell 16:00*
messiboksis näha ei ole, siis on korraldajal õigus määrata eksponendile trahv. Trahvimäär on
25 eurot ühe ruutmeetri kohta.
*Täpne kellaaeg sõltub konverentsiprogrammist ja selgub jooksvalt, kuid mitte hiljem kui
5.august.
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17. ANNULLEERIMINE
Eksponendil on õigus katkestada leping kirjalikult sanktsioone kandmata kuni 17. juunini
2019 (k.a.). Tagastamatuks jääb ainult osavõtumaks. Lepingu katkestamisel eksponendi
poolt ajavahemikus 18. juuni kuni 4. august 2019 (k.a.) kohustub eksponent tasuma osavõtumaksu ja 50% messipinna ja -stendi rendist. Lepingu katkestamisel eksponendi poolt
alates 5. augustist 2019 kohustub eksponent tasuma osavõtumaksu ning messipinna ja stendi rendi 100% ulatuses.
18. FORCE MAJEURE
Korraldajal on õigus näitus katkestada või edasi lükata kui see on tingitud Force Majeure asjaoludest– erakorralised ja antud tingimustes vältimatud sündmused, mis takistavad pooltel
lasuvate kohustuste täitmist või aitavad kaasa kahjutekkimisele, sh. loodusjõudude toime
(tulekahju, üleujutus jne.), riigivõimu- või valitsusorganite tegevus. Juhul kui Force Majeure
asjaoludest tingituna pole näituse korraldamine võimalik, katkestatakse osavõtjatega sõlmitud lepingud ning tagastatakse ettemaksuna tasutud summad. Osavõtumaks tagastamisele
ei kuulu.
19. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
Võimalikud pretensioonid tuleb esitada korraldajale kirjalikult messi toimumise ajal. Hilisemaid pretensioone messi korralduse kohta ei arvestata. Lahkarvamused, mis kerkivad esile
messi korraldaja ja eksponendi vahel, lahendatakse vastastikusel kokkuleppel. Kokkuleppe
mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused ja erimeelsused vastavalt Eesti Vabariigi
seadustele.
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