
SEJEM BREZ VSTOPNINE!

PRIJAVA IN NAROÈILNICA
za sodelovanje na sejmu KOS 2014

KMETIJSKO OBRTNIŠKI SEJEM LENART

Na sejmu lahko sodelujejo podjetja in samostojni podjetniki, ki so vpisani v sodni register in imajo ustrezna dovoljenja. 
Rok prijave: 20. 4. 2014. S potrditvijo te prijave naroènik izjavlja, da je seznanjen s pogoji, ki so sestavni del prijavnice, 
ter so osnovna za izstavitev fakture. Razstavljavci plaèajo svoj razstavni prostor na podlagi predraèuna do 30. 4. 2014. 
Plaèilo predraèuna je pogoj za razstavljanje na sejmu. Razstavni prostor vam bo na voljo od 28. 5. 2014 od 8. ure dalje  
do 2. 6. 2014 do 15. ure. V tem èasu bo zagotovljeno tudi varovanje.

 Žig:   Podpis:Kraj in datum:

Hipodrom Polena pri Lenartu
30.5.-1. 6. 2014 

Podatki o razstavljavcu: 

Polni naziv razstavljavca:

Ulica:                                                                                     Poštna št.: Kraj:                                 

Tel.:                                Fax:  E-pošta:                                                                                             

Spletni naslov:

Št. TRR:                                                      Naziv in enota banke:                                                           

ID št. za DDV:                                                  Davèni zavezanec:                                                 

Kontaktna oseba:                                         Tel.: E-pošta:                            

Kontaktna oseba na sejmu:                                Tel.:                          E-pošta:

Prosimo Vas, da nam potrjen izvod prijave èim prej pošljete po pošti ali e-pošti.

Na sejmu bomo razstavljali sledeèe proizvode:

Na sejmu bomo prodajali sledeèe proizvode:

Naroèamo prostor

Neopremljen

prostor

2  _ _ _ _ _ m šotor, leseni pod

2 _ _ _ _ _ m zunanji, pesek

Cena

15,00 €

8,00 €

Minim.

2 10 m

2 10 m

Željene dimenzije

_ _ _ m x _ _ _ m

_ _ _ m x _ _ _ m

dolžina x širina

Naroèamo instalacijske prikljuèke

Elektrièni

Elektrièni V cenah ni vklju en DDV.è

( 220V / 10A ) 1,5 kW

( 380V / 10A ) 3,0 kW

30,00 €

50,00 €

Lastna prodajna stojnica 25,00 €/tm* minimalno 2 tm* (*tm = tekoèi meter)_ _ _ _ _ _ _ tm*

30.5. - 1.6.2014SEJEM Lenart
KMETIJSKO OBRTNIŠKI

2014KOS

Organizator:

KONJENIŠKO DRUŠTVO SL. GORICE,
LENART in MONETA d.o.o.

Vosek 43, 2231 Pernica
ID št. za DDV: Si48927180
Tel.: 040 871 698
Fax: 02 640 32 71
www.sejem-lenart.si
email: sejem.lenart@gmail.com



1. Splošna doloèila 9. Montaža, demontaža

a) prijava pomeni sprejem ponudbe. Izpolni jo razstavljavec in jo Roke za montažo in demontažo, ki so napisani v prijavi, je potrebno 
v navedenem prijavnem roku dostavi prireditelju na naslov: Moneta dosledno upoštevati. Pri prekoraèitvi termina za demontažo, je 
d.o.o., Vosek 43, 2231 Pernica. prireditelj upravièen pospraviti razstavni prostor in nastale stroške ter 
b) Prijave brez podpisa odgovorne osebe podjetja niso veljavne. tveganje prenesti na razstavljavca. Po konèani demontaži mora 
c) Prijava je za razstavljavce pravno zavezujoèa in nepreklicna. razstavljavec prostor, na katerem je razstavljal, vrniti v prvotno stanje. 
d) Prijav s pridržki ali predlogi za spremembe pogojev prireditelj ne V nasprotnem primeru je dolžan razstavljavec povrniti prireditelju vso 
bo upošteval in sprejel. nastalo škodo. Po postavljanju in opremljanju razstavnih prostorov v 
e) Cene, ki veljajo za prireditev, so navedene na prvi strani te prijave. èasu montaže, prireditve in demontaže, mora razstavljavec oziroma 
Navedba podatka o razstavnem programu je pogoj za sodelovanje njegov izvajalec predvsem upoštevati in ravnati v skladu:
razstavljavca na prireditvi. Razstavljavec sme razstavljati le prijavljen - s predpisi s podroèja varnosti in zdravja pri delu,
razstavni program. - s požarnovarnostnimi predpisi,
f) Prireditelj si pridružuje izkljuèno pravico do odloèanja o sprejemu - s splošnimi pogoji dela na sejmišèu.
ponudb (prijav). Prireditelj prijav, prejetih po izteku roka, ni dolžan Razstavljavec ne sme pred koncem prireditve odstraniti razstavnih 
upoštevati. predmetov (eksponatov) z razstavnega prostora. Razstavni prostor sme 
g) Najmanjši razstavni prostor, ki ga razstavljavec lahko naroèi, razstavljavec predèasno zapustiti samo na podlagi pisnega dovoljenja 
je 10m2. prireditelja.

2. Dodelitev razstavnega prostora 10. Jamstvo in zavarovanje 
Na prireditvi lahko razstavljajo domaèi in tuji razstavljavci , katerih       a.) Prireditelj ne odgovarja za poškodbe, izgube, unièenje ali 
razstavni izdelki in storitve ustrezajo programu prireditve. Trgovski odtujitve stvari razstavljavca oziroma njegovega izvajalca (razstavni 
zastopniki in uvozniki lahko razstavljajo izdelke podjetij, ki jih predmeti, oprema in drugo), njunega osebja in tretjih oseb, kakor tudi 
zastopajo. O pripustitvi razstavljavca na prireditev in o dodelitvi ne za poškodbe razstavljavca oziroma njegovega izvajalca, njunega 
razstavnega prostora odloèa prireditelj, ki razporeja razstavni prostor osebja in tretjih oseb, nastale zaradi požara, viharja, toèe, strele, 
v korist prireditve. Prireditelj lahko zaradi optimizacije razstavnih loma,izliva vode, tatvine ali katerega koli drugega vzroka. 
površin dodeli prostor z manj odprtimi stranicami, kot ga je naroèil Prireditelj ne odgovarja za poškodbe , izgube, unièenje ali odtujitve 
razstavljavec. Prireditelj si pridružuje pravico dodeliti do 30% stvari in poškodbe tretjih oseb, nastalih zaradi ravnanja razstavljavca 
razstavnega prostora manj, oziroma 10% veè. Vsako spremembo oziroma njegovega izvajalca na razstavnem prostoru oziroma sejmišèu. 
dodeljenega razstavnega prostora mora odobriti prireditelj. Razstavljavec oziroma njegov izvajalec sklene ustrezna zavarovanja 
Le ta lahko premesti ali zapre tudi vhode in izhode iz dvoran in po na svoje stroške
potrebi opravi tudi druge spremembe zastavnega prostora.      b.) razstavljavec oziroma njegov izvajalec odgovarja za škodo in 
Èe prireditelj razstavljavcu po sprejemu njegove prijave iz kakršnega nesreco, ki jo povzroci prireditelju in /ali tretji osebi na razstavnem 
koli razloga ne more dodeliti razstavnega prostora, ima razstavljavec prostoru oziroma sejmišcu on sam ali njegovo osebje.
pravico do vraèila že plaèanega zneska.      c.) Prireditelj ne prevzema nikakršnega jamstva za vozila, ki jih na 

obmoèju sejmišèa in parkirišèa pustijo razstavljavci, njihovi uslužbenci 
ali pooblašèenci oziroma njihovi izvajalci.3. Odpoved prijave 
     d.) Razstavljavec ne sme oddati dodeljenega razstavnega ali Razstavljavec lahko odpove že sklenjeno prijavo samo s pisno izjavo. 
oglaševalskega prostora oziroma njegovega dela tretji osebi. V tem primeru je dolžan plaèati:
V primeru kršitve si prireditelj pridržuje pravico dodatno zaraèunati - 40% cene razstavnega prostora, ce to prijavo odpove vec kot 
razstavljavcu 100% cene dodeljenega razstavnega prostora oziroma 30 dni pred pricetkom prireditve,
oglaševalskega prostora.- 100% cene razstavnega prostora, prijavnine in vpisa v katalog, 

ce to prijavo odpove manj kot 30 dni pred pricetkom prireditve.
11. Predstavitve
Razstavljavec mora najkasneje 8 dni pred prièetkom prireditve pisno 4. Plaèilo 
obvestiti prireditelja ali bo imel na dodeljenem razstavnem prostoru Razstavljavec se obveže placati razstavni prostor po cenah, ki so 
kakršne koli prireditve (npr: glasbeni nastop).dogovorjene in navedene v tej prijavi. DDV ni vkljucen in ga placa 
Prireditelj je upravicen po že izdanem pisnem dovoljenju omejiti ali razstavljavec. Po dostavi podpisane prijave prireditelju, razstavljavec  
prepovedati predstavitve, ki povzrocajo hrup, umazanijo, prah, prejme predracun, ki ga mora v celoti (celotni znesek) poravnati v roku, 
uhajanje plinov oziroma kako drugace ovirajo potek prireditve. ki je na njem naveden. Placilo predracuna je pogoj za nastop 
Predstavitve lahko potekajo izkljucno na dodeljenem razstavnem (sodelovanje) razstavljavca na prireditvi. Prireditelj se zavezuje 
prostoru razstavljavca.izstavljati racune v skladu s pozitivno zakonodajo. Razstavljavec lahko 

ugovarja racunu pisno v 8 dneh po izstavitvi racuna. Ce razstavljavec 
12.)   Dejavnost razstavljavca - dokumentiugovarja samo za del racuna, je nesporni del racuna dolžan poravnati v 
Prireditelj ima pravico, da pred potrditvijo dodelitve zastavnega roku in na nacin, ki je dolocen.
prostora od razstavljavca zahteva predložitev:
- obrtnega dovoljenja oziroma registracije z odloèbo pristojnega 5. Potrditev dodelitve razstavnega prostora 
organa, da so izpolnjeni z zakonom doloèeni pogoji za opravljanje 

po prejemu placila na podlagi izstavljenega predracuna, prireditelj 
dejavnosti.

izstavi racun za predplacilo in s tem potrdi dodelitev razstavnega 
- ustreznega soglasja pristojnega zdravstvenega in veterinarskega 

prostora.
inšpektorata, èe bo razstavljavec na prireditvi opravljal promet 
z živili in s predmeti splošne rabe, degustacije živil ali demonstracijo 

6. Preklic dodelitve prostora predmetov splošne rabe oziroma gostinsko dejavnost.
Prireditelj ima pravico zavrniti oziroma razveljaviti izdano potrdilo iz - dokazila o zavarovanju oseb in predmetov.
tocke 6 te prijave, zlasti v primerih: Prireditelj ima pravico odpovedati sodelovanje razstavljavca 
- èe ima prireditelj do razstavljavca odprte terjatve iz preteklosti, na prireditvi tudi, ce le ta ne dostavi zahtevanih dokumentov.
- èe predmeti, ki naj bi bili razstavljeni na prireditvi, ne ustrezajo 
temi prireditve, 13. Fotografiranje in risanje  
- ce razstavljavec ne dostavo dokumentov (tocka 12) na zahtevo 

Prireditelj ima pravico razstavne prostore in razstavljene predmete 
prireditelja, 

fotografirati, narisati ali posneti na filmski oziroma video trak in gradivo 
- èe prijavo prejme po poteku prijavnega roka

uporabiti za lastne potrebe ali za splošno uporabo.  Razstavljavec se 
- èe razstavljavec ne plaèa predraèuna v navedenem roku.

odpove vsem ugovorom iz naslova avtorskih pravic. Brez odobritve 
prireditelja razstavnih prostorov ni dovoljeno fotografirati ali narediti 

7. Termin in kraj prireditve njihove risbe oziroma jih posneti. Izjema je le lasten razstavni prostor.
Èe se mora prireditev èasovno premakniti, skrajšati, podaljšati 
ali prostorsko premestiti, razstavljavci nimajo pravice odpovedati 14.) Èišèenje razstavnega prostora
sodelovanja ali zahtevati povraèila škode. Prireditelj skrbi za cišcenje sejmišca in hodnikov (hojnic) v dvoranah. 

Cišcenje razstavnih prostorov je dolžnost vsakega razstavljavca; po 
8. Tehnièni pogoji narocilu pa ga na stroške razstavljavca lahko prevzame prireditelj.
Razstavljavci morajo prireditelju predložiti osnutke (projekte) 
postavitve in opreme svojih razstavnih prostorov, ki jih mora prireditelj 15.) Sodišèe
potrditi pred zaèetkom montaže. Višina razstavnega prostora je lahko Prireditelj in razstavljavec bosta vse spore reševala sporazumno. 
najveè 250cm. Za višji razstavni prostor je potrebno pisno dovoljenje Ce do sporazuma ne bi prišlo, je za rešitev spora pristojno 
prireditelja. Razstavljavec pri postavitvi ne sme posegati izven sodišce v Mariboru.
dodeljenega prostora.

KMETIJSKO OBRTNIŠKI SEJEM LENARTPogoji razstavljanja
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