
 

 

 

ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 
I. Jelentkezés és területkijelölés 

� A kiállítók jelentkezése a 2012. szeptember 6-8. között megrendezésre kerülő innoLignum Sopron Erdészeti és Faipari Szakvásár és 

Rendezvénysorozatra (helyszín: 9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 48. MKB Aréna) a www.innolignumsopron.hu honlapról letölthető jelentkezési 
lap aláírt példányának megküldésével történik. Kiállítók a jelentkezéssel elfogadják a jelen ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEKET. 

� Jelentkezési határidő: 2012. július 31. Amennyiben a kiállító 2012. május 31-ig jelentkezik, a regisztrációs díj összegét a Sopron Holding Zrt.  

(szervező) elengedi. 

� A kiállító a jelentkezési lapon feltűntetett törzsadatokban történő bármilyen változásról haladéktalanul köteles értesíteni a szervezőt. Az ennek 

elmulasztásából eredő valamennyi kárt a kiállító viseli. 

� A kiállító által a jelentkezési lapon kikötött feltétel vagy fenntartás érvénytelen. A Sopron Holding Zrt. írásbeli jóváhagyása szükséges valamennyi 

kiegészítő megállapodáshoz, a részvételi feltételekben foglaltaktól eltérő szolgáltatások vagy műszaki megoldások engedélyezéséhez. 

� Amennyiben kiállító terméke a kiállítás tematikájához nem illeszkedik, a Sopron Holding Zrt. jogosult arra, hogy a jelentkezést ne fogadja el. 

� A kiállítási standokon élelmiszer árusítása és kóstoltatása csak előzetes bejelentés alapján és a megfelelő hatósági engedélyek birtokában 

lehetséges. 

� A Sopron Holding Zrt. a jelentkezés elfogadásáról és a kiállítási terület kijelöléséről – a jelentkezések sorrendjét figyelembe véve – a 

lehetőségekhez mérten a kiállító igényeit szem előtt tartva, a bejelentett termékek és termékcsoportok alapján, indoklási kötelezettség nélkül 

dönt. 

� A Sopron Holding Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben, de legkésőbb 2012. augusztus 20-ig standhelyváltoztatásokat 

kezdeményezzen. E változtatások a kiállítót kártérítés igénylésére nem jogosítják fel. 

II. Kiállítási terület elfoglalása, installáció, katalógus 

� Nyitvatartási idő a látogatók számára 2012. szeptember 6-án, 7-én 10.00 órától 18.00 óráig, 8-án 10.00 órától 16.00 óráig. 

� Építési időszak kiállítók számára 2012. szeptember 1-től, bontási időszak 2012. szeptember 8. 18.00-tól szeptember 9. 22.00-ig tart. 

� A kiállítás területe, mint építési terület, az építés napjától őrzött. 

� Bármely standdal vagy kiállítási területtel, amelyet az egyes jelentkezők legkésőbb a kiállítás kezdete előtt 2 órával nem foglalnak el, a szervező 

szabadon rendelkezhet. A kiállító ez esetben semmiféle visszatérítési vagy kártérítési igényt nem támaszthat. 

� A kiállító csak a számára kiosztott területen belül építhet, áruját kizárólag a számára kijelölt területen jogosult elhelyezni. A vásár területén a 

csomagolóanyagok tárolását a szervező nem biztosítja. 

� A kiállító a reklámanyagait csak a számára kijelölt standon helyezheti el. Egyéb reklámtevékenységet végzése, más területen reklámhordozó 

elhelyezése csak a szervezővel történt előzetes írásbeli megállapodás alapján lehetséges. 
� Az MKB Aréna csarnokban 1 tonna összsúlyt meghaladó gép kiállítása nem lehetséges. 
� A stand vagy a kiállítási terület esetleges hiányosságai miatti reklamációt a kiállítási hely elfoglalása után azonnal, de legkésőbb a kiállítás 

megnyitása előtti napon 16 óráig írásban kell közölni a Sopron Holding Zrt-vel, hogy az esetleg meglévő hiányosságok megszüntethetőek 

legyenek. Később közölt reklamációk nem vehetők figyelembe, és ezek alapján nem támaszthatóak igények a szervezővel szemben. 

� Amennyiben a kiállító a vásárra az installáció építését nem a Sopron Holding Zrt-től rendelte meg, úgy a kiállító jogosult saját vagy a vele 

szerződésben álló kivitelezővel standot építeni vagy építtetni. Ennek feltétele, hogy a Sopron Holding Zrt. a kiállító által bemutatott építési tervet 

jóváhagyja. 
� A szervező a vásárra a kiállítók adatait tartalmazó katalógust készít. A katalógus bejegyzés ingyenes, mely legkésőbb 60 nappal a kiállítás előtt 

megküldött adatok alapján történik. A katalógusban külön megállapodás és díj ellenében a kiállítónak lehetősége van további reklámok 

elhelyezésére. 

III. Fizetési és lemondási feltételek 

� A kiállítói jelentkezést követően a szervező megküldi a jelentkezőnek a regisztrációs díjról és a területbérleti díj 50%-áról szóló előlegbekérőt, 
melyet jelentkező köteles 15 napon belül kiegyenlíteni. Az összeg beérkezésekor állítjuk ki az első előlegszámlát, majd a fennmaradt 

területbérleti díjról az előlegbekérőt a rendezvény előtt 30 naptári nappal küldjük. A második előlegszámla kiállítása a második részlet befizetése 

után történik. A végszámlát, mely már csak az egyéb szolgáltatások díját tartalmazza, a kiállítás utáni 8 napon belül postázzuk. 

� A 2012. július 15-e után jelentkező kiállítók a regisztrációs és területbérleti díjat a Sopron Holding Zrt-nek egy összegben kötelesek az építést 

megelőzően befizetni. 

� A kiállítási területet csak a teljes területbérleti díj kifizetése után lehet elfoglalni. 

� A részvétel lemondása: 
A vásár kezdőnapját megelőző 45. és 20. nap közötti időintervallumon belüli lemondás esetén a bejelentett igények alapján számított díj 50%-át 

(regisztrációs + területbérleti díj), 20. napon belüli lemondás esetén 100%-át köteles a kiállító a Sopron Holding Zrt. részére megfizetni. 

� A számlák késedelmes kiegyenlítése esetén a kiállító a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamat fizetésére köteles. 

IV. Vagyonvédelem 

� A kiállított áru helyszínre, helyszínről történő szállításáért, elhelyezéséért a kockázatot kizárólag a kiállító viseli. Ez vonatkozik a szervező által 

biztosított targonca igénybevételére is. 

� Nem tartoznak bele a szervező felelősségi körébe a kiállítás területén keletkezett károk, valamint az elmaradt haszon. 

� A Sopron Holding Zrt. nem vállal felelősséget a szakvásár lemondásáért, helyszínének áthelyezésért ill. az időpont eltolódásáért, ha arra vis maior 

következtében kerül sor. 


