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Znajomość regulaminu wystawców nie zwalnia ze znajomości i przestrzegania regulaminu
ogólnego Nejiro.
Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za status prawny prowadzonej
działalności przez wystawców na Nejiro.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za grafiki i media chronione prawem
autorskim oraz za sprzedaż produktów bez licencji lub z jej naruszeniem.
Rezerwacja stoiska jest równoznaczna z akceptacją regulaminu wystawców.
Termin zgłoszenia stoisk zostanie podany oficjalnymi kanałami i potrwa wyłącznie czas
podany w ogłoszeniu.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieprzyjęcia stoiska bez uzasadnienia.
Organizatorzy nie mają obowiązku przyjmować wszystkich chętnych, ani przestrzegania
kolejności przesyłanych zgłoszeń.
Dane stoiska przy zgłoszeniach nie ulegają zmianie. Czyli jeśli przy zgłaszaniu stoisko nie
podało danych – faktury nie otrzyma i traktowane jest jak firma bez osobowości prawnej.
Przy zgłaszaniu stoiska prosimy o informacje o planowanych nadstawkach, stojakach,
regałach i innych ekspozycjach. Jeśli organizator nie wyrazi zgody, towar musi się mieścić
w obrębie ławki.
1
Obecność namiotu należy uzgodnić z Organizatorem przed imprezą.
2
Wystawca może się starać o zniżkę, jednak Organizator nie musi się zgodzić na
proponowane warunki.
Po przyjęciu stoiska, wystawca ma czas na uiszczenie kwoty na wskazane konto w
akceptacji zgłoszenia:
1
do 30 dni czasu na opłacenie go lub do końca maja. W przeciwnym wypadku
akceptacja przepada.
2
do 30 dni czasu na opłacenie kaucji rezerwacyjnej w wysokości 20% stoiska. W
przypadku nie opłacenia reszty kwoty do końca maja rezerwacja przepada, a na to
miejsce przyjmujemy inne stoisko. Kaucja rezerwacyjna jest nie zwracana!
Jest możliwość rezygnacji ze stoiska. Do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy zwrot w
wysokości 50% poniesionych kosztów, później w wysokości 20%. Jeśli stoisko nie pojawi
się na Nejiro, nie ma praw do zwrotów.
Stoiska nie opłacone, nie będą miały przygotowanego miejsca do rozstawienia się.
Organizator nie zwraca kosztów za przyjazd na imprezę wystawcy bez opłaconego
stoiska.
Miejsce stoiska wyznacza Koordynator Główny. Nie ma możliwości zmiany miejsca.
Nie ma możliwości wynajmu stoiska na poszczególne dni imprezy.
Zabrania się odsprzedawania miejsca, ławek i wejściówek osobom trzecim.
Faktury VAT będą do odbioru na imprezie.
Organizatorzy mają prawo do usunięcia stoiska w trakcie trwania imprezy, bez zwrotu
kosztu wynajmu np. z powodu złamania regulaminu.
Wejściówki dla wystawców :
1
Po akceptacji stoiska zostaje z góry ustalona ilość wejściówek przysługująca
wystawcy.
2
Wejściówek nie można odsprzedawać.
3
Wystawca zobowiązuje się do przesłania listy osób do obsługi stoiska najpóźniej
do końca maja.
4
Lista podana do końca maja jest niezmienna.
Organizatorzy zobowiązują się do przygotowania miejsc wystawienniczych na co najmniej
3h przed rozpoczęciem imprezy.
Organizatorzy postarają się by stoiska o podobnym towarze nie stały obok siebie, jest to
jednak zależne od rodzaju zgłaszanych stoisk.

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże, zniszczenia wynikłe z działań
wystawców lub uczestników. Wystawca zobowiązany jest do ubezpieczenia siebie, jak i
wystawianych towarów we własnym zakresie.
Organizatorzy nie odpowiadają za sytuacje losowe, ani brak dostępu do mediów.
Stan przedłużaczy posiadanych przez wystawców oraz sposób ich podłączenia nie
powinien zagrażać zdrowiu lub życiu.
Organizacja nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki nadesłane na adres imprezy, za
odbiór wysyłek, nie podpisuje ich odbiorów, nie pilnuje je ich. Wszystkie kwestie
dostarczania przesyłek należy ustalić z firmą kurierską.
Reklamacje przyjmowane są na adres wystawcy@nejiro.pl do 3 dni od zakończenia
Imprezy. Późniejsze wnioski nie będą rozpatrywane.
Wszelkie rozbieżności od umowy i problemy prosimy na bieżąco zgłaszać do
Organizatorów.
Stoiska nie mogą zagradzać przejść ani zagrażać życiu i zdrowiu.
Za zniszczenia wyrządzone na miejscu wynajmowanym przez stoisko zostanie wystawiona
faktura.
Kwestia noclegu dla wystawców jest ustalana indywidualnie.
Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji dotyczących sytuacji
spornych, które nie zostały ujęte w regulaminie, jeśli te pozostawiają jakiekolwiek
wątpliwość.
Każdy wystawca zobowiązany jest do przystąpienia do systemu obsługi waluty
konwentowej wykorzystywanego przez organizatorów festiwalu Nejiro 9.
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Szczegółowe ustalenia związane z przystąpieniem wystawcy do systemu waluty
konwentowej są uzgadniane indywidualnie poprzez oficjalne kanały komunikacyjne czyli
adres wystawcy@nejiro.pl.
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Ceną za stoisko jest suma łącznie wynajętych przez wystawcę ławek, cena jednej wynosi
100 zł. Ławki mają rozmiary 180 cm x 50 cm. Organizator zastrzega sobie prawo do
wykorzystania w ramach zagospodarowania stoisk o tzw. „ograniczonej przestrzeni” ławki
o nieznacznie mniejszej powierzchni od standardowej- 180 cm x 30 cm, cena ławki nie
ulega zmianie.

