Just Be Festivals
office@justbefestivals.com
0878 20 20 28
0887 523 156

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛ ЗА ТАНЦИ И БОЙНИ ИЗКУСТВА
08 – 10 Април 2011г.

1. ОРГАНИЗАТОР
“КРАСКО – КО” ООД
гр.София, ж.к. Люлин, ул. “Арх.Георги Ненов” №31
Тел. 0878 202 028, 0887 523 156; факс: (02) 822 0205
E-mail: office@justbefestivals.com

2. ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
Настоящите
ОБЩИ
УСЛОВИЯ
са
неразделна
част
от
ЗАЯВКА-ДОГОВОР,
която
УЧАСТНИКЪТ/ИЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да попълни и изпрати на ОРГАНИЗАТОРА не по-късно от 20 Март
2011 г.

3. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ И РАБОТНО ВРЕМЕ
Фестивалът ще се проведе в зала 3, зала 3.1, зала 3.2 и зала 3.3 в сградата на НДК – гр.София, като
УЧАСТНИКЪТ/ИЗЛОЖИТЕЛЯТ ползва наетата изложбена площ или определеното време за
демонстрации /класове в периода 08 – 10 Април 2011 г.
График
Петък – 08.04.2011 Събота – 09.04.2011
За участници и 10.00 ч. – 22.00 ч.
9.00 ч. – 22.00 ч.
изложители
За посетители
15.00 ч. – 21.30 ч.
10.00 ч. – 21.30 ч.
Майсторски
По график
По график
клас
Томбола
-

Неделя – 10.11.2011
9.00 ч. – 20.00 ч.
10.00 ч. – 19.30 ч.
По график
18.30 ч. – 19.00 ч.

4. ПРЕДАВАНЕ НА МАСИ, МЕСТА И ЩАНДОВЕ
Предаването на място или щанд се извършва в определеното от ОРГАНИЗАТОРИТЕ време. При
разпределението и избора на изложбената площ, предимство се дава по реда на получав ането на
заявките.
УЧАСТНИКЪТ/ИЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да прехвърля цялата или част от незаетата изложбена площ или
време на трети лица, без съгласието на ОРГАНИЗАТОРА.

5. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ И УСЛУГИ
УЧАСТНИКЪТ/ИЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да регистрира пред ОРГАНИЗАТОРА присъствието на фестивала на
негови представители. На УЧАСТНИКЪТ/ИЗЛОЖИТЕЛЯТ е забранено: нарушаване целостта на
наеманите място или щанд, лепенето на афиши и други рекламни материали по стените и колоните на
залите; нанасяне на вреди на инвентара и сградата на Национален дворец на културата.
Забранено е тютюнопушенето в сградата на Национален дворец на културата. Допуска се само в
обособените за тази цел зони.
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В случай на нарушения, УЧАСТНИКЪТ/ИЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати нанесените щети
съгласно констативен протокол.
ОРГАНИЗАТОРЪТ обезпечава нощна охрана по време на фестивала. УЧАСТНИКЪТ/ИЗЛОЖИТЕЛЯТ носи
риска и отговорността за транспортиране, съхранение и представяне на щандовия материал и
аксесоари. ОРГАНИЗАТОРЪТ раздава инструкции за необходимите мерки за защита от пожари.
Материалите, използвани за изграждане и аранжиране не трябва да бъдат лесно запалими.
В случай на анулиране или отлагане на фестивала поради форсмажорни причини ОРГАНИЗАТОРЪТ не
носи отговорност пред УЧАСТНИКА/ИЗЛОЖИТЕЛЯ за евентуални вреди.

6. КАТАЛОГ
В каталога на фестивала се включват всички изложители с техните наименование, адреси и предмет на
дейност на български език. На фирмите се предоставя възможност за самостоятелн а реклама, освен
стандартните име, лого и контактна информация на УЧАСТНИК/ИЗЛОЖИТЕЛ. За повече информация се
обърнете към ОРГАНИЗАТОРА.
Материалите за рекламата трябва да бъдат предадени на ОРГАНИЗАТОРА до 15 Март 2011 г.

7. УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ
УЧАСТНИКЪТ/ИЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да преведе по банковата сметка с
BIC код: BPBIBGSF, IBAN: BG49BPBI79401037799101 при Юробанк И Еф Джи България АД.
В случай, че сумите не са постъпили в срок от 5 дни от подписването на ЗАЯВКА-ДОГОВОР,
ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да анулира участието. Писмени молби за отказ от участие се приемат, ако
са постъпили не по-късно от 10 (десет) дни преди откриването на изложбата. След този срок
УЧАСТНИКЪТ/ИЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да заплати техническа такса от 100лв.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
УЧАСТНИКЪТ/ИЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спазва настоящите Общи условия за участие. Всички
спорове, възникнали между УЧАСТНИКЪТ/ИЗЛОЖИТЕЛЯТ и ОРГАНИЗАТОРА се решават чрез преговори.
Ако не се постигне споразумение, страните имат право да отнесат спора се до Арбитражния съд–
София.
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