Bendros www.mugiucentras.lt organizuojamų renginių dalyvavimo sąlygos
1.ORGANIZATORIUS
UAB SIBEKA
KROKUVOS 53-3, VILNIUS
303297809
TEL.+37064170933
INFO@MUGIUCENTRAS.LT
WWW.MUGIUCENTRAS.LT
Šios dalyvavimo sąlygos galioja visiems www.mugiucentras.lt organizuojamiems renginiams, išskyrus
atvejus, kai yra pateiktos atskiros dalyvavimo sąlygos konkrečiam renginiui.
2.DALYVIO PARAIŠKA
• Renginio dalyvis registruojasi į mugę užpildydamas registracijos formą-paraišką, kuri yra
svetainėje www.mugiucentras.lt/Registracija Registracija galima tol, kol renginio pasirinkimas yra
aktyvus.
• Prašymai, pateikti vėliau, gali būti patenkinti, tik esant galimybei.
• Dalyvis, pateikdamas paraišką, nurodo pilną prekių asortimentą. Mugės metu paaiškėjus
neatitikimams, dalyvis gali būti šalinamas iš renginio, negrąžinant mokesčio už dalyvavimą.
• Paraiška, užpildyta elektroniniu būdu, turi teisinę galią ir yra laikoma dalyvio apsisprendimu
dalyvauti mugėje.
• Mugės organizatorius pasilieka teisę vykdyti dalyvių atranką, atsižvelgiant į gaminių asortimentą
ir jų kokybę.
• Atsisakyti dalyvauti mugėje galima remiantis šių sąlygų skyriumi „Atsisakymas dalyvauti“
3.DALYVAVIMO MOKESTIS
• Dalyvavimo mugėje kaina yra nurodyta www.mugiucentras.lt/Registracija prie kiekvieno renginio.
4.APMOKĖJIMO SĄLYGOS
• Mugės dalyvis, gavęs registracijos patvirtinimą, privalo apmokėti už renginį per 5 kalendorines
dienas.
• Dalyvis, užsiregistravęs likus mažiau nei 5 dienoms iki renginio pradžios, už renginį privalo
apmokėti iki renginio pradžios.
• Sąskaitos faktūros yra išrašomos po renginio ir atsiunčiamos dalyvio anketoje nurodytu el. paštu.
•

Rekvizitai mokėjimams yra svetainėje www.mugiucentras.lt/Registracija

5.ATSISAKYMAS DALYVAUTI ARBA NEATVYKIMAS
• Atsisakymas dalyvauti mugėje turi būti pateiktas raštiškai ir galioja tik jį patvirtinus organizatoriui.
• Dalyvis turi teisę atgauti 80% sumokėtos sumos, jeigu pateikia prašymą raštu, likus ne mažiau nei
11 dienų iki renginio pradžios.
• Pranešus likus 10 dienų iki renginio pradžios, sumokėta suma negrąžinama.
• Parduoti vietą trečiajam asmeniui galima tik gavus organizatoriaus sutikimą.

6. DALYVAVIMO MUGĖJE TVARKA
• Mugės dalyvis privalo užimti tik jam skirtą plotą ir neturi teisės išeiti už jo ribų, taip trukdydamas
kitiems mugės dalyviams.
• Laikytis švaros, palikti tvarkingą vietą po renginio.
• Teritorijoje yra konteineriai kartonui, bei šiukšlių konteineriai.
Nesutvarkius po mugės savo darbo vietos ir palikus šiukšles bus skiriamos baudos iki 50 Eur.
• Draudžiama vartoti alkoholį ir kitas svaigiasias medžiagas mugės darbo metu.
Dėmesio! Ne visada galima važiuoti automobiliais į mugės teritoriją. Apie tai mugės organizatorius
informuoja pateikdamas bendrą informaciją prieš renginį.
7.APSAUGA
• Mugės teritorijos nėra saugomos, išskyrus atvejus, kai mugės organizatorius apie tai atskirai
informuoja.
• Visais atvejais kiekvienas dalyvis rūpinasi savo stendo saugumu.
8. PREKYBOS VIETOS PASKYRIMO TVARKA
• Dalyvių vietas skirsto organizatorius, atsižvelgiant į paraiškoje nurodytą prekių asortimentą.
• Vieta dalyviui paskiriama atsižvelgiant į paraiškoje nurodytą vietos dydį. Nestandartiniai plotai
derinami individualiai.
• Vietų sąrašas dalyviams pateikiamas prieš renginį.
• Mugės teritorijoje vietos yra sužymėtos, išskyrus atvejus, kai to padaryti neleidžia oro sąlygos ar
kiti, nuo mugės organizatoriaus nepriklausantys, veiksniai.
• Renginio organizatorius pasilieka teisę pakeisti dalyvio vietą į kitą, tokio pat dydžio plotą.
9.KITOS SĄLYGOS
• Vietų sąrašą, informaciją apie atvykimą ir kitas svarbias renginio detales organizatorius
dalyviams pateikia prieš renginį, paraiškoje nurodytu el. paštu.
• Dalyvis privalo pateikti organizatoriui ir renginio metu turėti visus veiklą įrodančius dokumentus
(verslo liudijimą, individualios veiklos pažymėjimą, įmonės darbuotojo pažymėjimą ar kt.).
• Prekiaujantys maistu ir alkoholiniais gėrimais, pateikti galiojančius higienos pasus, bei licenzijas.
• Dokumentai privalo būti pateikti dalyvaujant pirmą kartą. Nuolatiniai dalyviai, jeigu to neprašo
organizatorius, dokumentus pateikia tik tais atvejais, kai keičiasi veikla, atnaujinto dokumento nr.
ir pan.
• Už viešosios tvarkos pažeidimus ir kitų teisės aktų reikalavimų nesilakymą Dalyvis atsako Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
10.GINČAI
Visi ginčai sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami LR įstatymų numatyta tvarka,
Vilniaus m. Apylinkės teisme
MUGĖS DALYVIS, UŽPILDYDAMAS
DALYVAVIMO PARAIŠKĄ IR PASPAUSDAMAS “SUTINKU SU
DALYVAVIMO SĄLYGOMIS” ĮSIPAREIGOJA LAIKYTIS ŠIŲ ORGANIZATORIAUS PATEIKTŲ SĄLYGŲ. PATEIKUS
PARAIŠKĄ YRA SKAITOMA, KAD DALYVIS SU SĄLYGOMIS SUSIPAŽINO IR JAS PASIRAŠĖ.

