OSALLISTUMISEHDOT 2019
1. TOIMEENPANO

Järjestäjät: Kauppapuutarhaliitto ry, Hämeen ammatti
korkeakoulun ja Hämeen ammatti-instituutin Lepaan
yksiköt ja Lepaan Oppilaskunta ry.
Aika, paikka: 15.–17.8.2019, Hämeen ammattikorkeakoulu/
Lepaan puistoalue rakennuksineen, Lepaantie 129, Hattula.
Aukioloajat: to–pe 10–17 ja la 10–16.

2. NÄYTTEILLEASETTAJAT

Näyttelyssä voivat koti- ja ulkomaiset näytteilleasettajat
esitellä puutarha- ja viheralalla ja siihen läheisesti liittyvillä toimialoilla tarvittavia koneita, laitteita, tarvikkeita,
rakenne- ja rakennusmateriaaleja, tuotteita, kasveja, puoli
valmisteita, alan palveluja, tukku- ja vähittäiskauppaa, tutki
mus-, viranomais-, yhdistys- ja yhteisötoimintaa ym.
Järjestäjillä on oikeus muuttaa näyttelyosastojen kokoa
tai hylätä ilmoittautuminen syytä ilmoittamatta. Järjestäjät
pidättävät itsellään oikeuden korvauksetta näyttelyn peruut
tamiseen, keskeyttämiseen, lyhentämiseen, siirtämiseen tai
muuhun vastaavaan. Suoritus- ja lainkäyttöpaikkana on Hel
singin kaupunki.
Kaikkiin näissä ehdoissa mainittuihin hintoihin lisätään
arvonlisävero.

3. NÄYTTELYMAKSUT, VUOKRAT JA LASKUTUS

Perusmaksu on 405 euroa, mikä oikeuttaa osallistumaan
näyttelyyn. Kaikkien näyttelyssä omalla nimellään esiintyvi
en yritysten, yhteisöjen ym. on ilmoittauduttava näyttelyyn
ja maksettava perusmaksu.
Sisätilat: Neliömetrivuokrat ovat 1–10 neliöltä
71 euroa/m2. Ylimenevät neliömetrit 63 euroa/m2.
Ulkotilat: Ulkotiloissa minimikoko on 10 m2. Tilat vuok
rataan täysinä neliömetreinä.
Paikkavuokrat täysille kymmenille neliömetreille ovat:
10 m2 229 e
60 m2 551 e
20 m2 299 e
70 m2 609 e
30 m2 370 e
80 m2 662 e
40 m2 434 e
90 m2 705 e
50 m2 499 e
100 m2 759 e
Tätä suuremmat ulkotilat maksavat 9 euroa/m2.
Paikkavuokran määräytymisperusteena on todellinen käy
tössä ollut pinta-ala, kuitenkin vähintään etukäteen varattu
määrä. Paikanvuokraan sisältyvät:
– järjestäjien näytteilleasettajan käyttöön osoittama alue
– näytteilleasettajan esittely näyttelyoppaassa ja netti
sivuilla
– 4–30 ilmaista VIP-asiakaskutsukorttia osaston koosta
riippuen (+ 20 lisää 31.12.2018 mennessä ilmoittautuneille)
– esittelijäkortteja todellisen tarpeen mukaan
– ilmainen pysäköinti esittelijäkortilla P-alueilla
– mahdollisuus toimittaa toimituksellista esittelymateriaa
lia jaettavaksi lehdistölle
Paikkavuokra oikeuttaa yhden näytteilleasettajan osas
toa kohden. Jos muu kuin paikan varsinainen vuokraaja
haluaa olla myös nimellään ja muuten mukana samalla
osastolla, veloitetaan tältä alaosastolta perusmaksu.
Vuokrattua paikkaa ei saa luovuttaa edelleen ilman näyt
telytoimiston kanssa tehtyä sopimusta.
Ennen näyttelyä laskutetaan perusmaksu, paikkavuokra
sekä muut tilatut palvelut, joiden on oltava maksettuina 14
vuorokauden kuluessa laskutuksesta, kuitenkin ennen näyt
telyn aukeamista. Maksujen suorittaminen on edellytys
näyttelyyn osallistumiselle. Muut maksut, kuten asiakas
kortit ym. laskutetaan näyttelyn jälkeen 14 vuorokauden
maksuajalla.
Mikäli näytteilleasettajalle määrättyjä maksuja ei ole
maksettu määrätyllä tavalla tai jos näyttelypaikkaa ei ole
otettu käyttöön viimeistään torstaina 15.8.2019 klo 9.00,
katsotaan näytteilleasettajan peruneen osallistumisensa
näyttelyyn. Tässä tapauksessa järjestäjillä on oikeus luovut
taa paikka edelleen ja periä paikkansa peruneelta paikka
vuokra täysimääräisenä.

4. PAIKKOJEN MÄÄRÄYTYMINEN

Näyttelyn järjestäjät osoittavat näytteilleasettajalle paikan
ottaen huomioon näyttelyn kokonaisuuden, ilmoittautu
misjärjestyksen, osaston koon, edellisten vuosien osallistu
misen sekä mahdollisuuksien mukaan näytteilleasettajien
varaukset ja toivomukset. Paikan määräytymisen jälkeen
toukokuussa näytteilleasettajille lähetetään kartta näyttely
osastosta. Ellei näytteilleasettaja 7 vrk:n kuluessa tee huo
mautusta sijainnistaan tms., katsotaan hänen hyväksyneen
paikkansa.
Näyttelyjohto varaa itselleen oikeuden kaikenlaisiin

muutoksiin, jotka ovat tarpeen turvallisuuden, liikennejär
jestelyjen, näyttelyn kokonaisuuden yms. tekijöiden kannal
ta. Järjestäjillä on myös oikeus erityisen painavista syistä
poistaa näyttelyosasto kesken näyttelyn.

5. ILMOITTAUTUMINEN JA VARAUKSEN PURKAMINEN

Näyttelyyn ilmoittaudutaan netissä www.lepaa.fi tai paperi
sella ilmoittautumislomakkeella. Mahdolliset aikaisemmat
kirjalliset, suulliset, sähköposti- tai puhelinvaraukset
on vahvistettava ilmoittautumalla.

ILMOITTAUTUMISAIKA PÄÄTTYY 22.3.2019
Mahdolliset näyttelypaikan peruutukset on tehtävä 1.6.2019
mennessä. Tämän jälkeen peruuttaneilta peritään puolet
perusmaksusta ja paikkavuokrasta. 1.6.2019 jälkeen paik
kansa peruuttaneilta peritään perusmaksu ja paikkavuokra
kokonaisuudessaan.
Järjestäjät eivät voi taata 15.7.2019 jälkeen ilmoittautunei
den näytteilleasettajien tietojen saamista näyttelyoppaaseen.

6. SÄHKÖ

Sähköliitäntä osastolle on tilattava etukäteen. Liitännän hin
taan sisältyvät sähkön tuonti näyttelyosastolle yhteen
pisteeseen sekä virtamaksu. Näytteilleasettajan omat säh
kötyöt (esim. jakojohdotukset) on tilattava etukäteen. Työt
tekee järjestäjien valitsema sähköasennusliike. Asennuskus
tannukset veloitetaan näytteilleasettajalta seuraavasti:
1-vaihevirta (230 V, max teho 2 kW) 135 euroa.
3-vaihevirta (400 V, max teho 10 kW) 205 euroa.
Sähkötehon luvaton ylittäminen aiheuttaa maksun peri
misen kaksinkertaisena. Edellä mainittuja suuremmista te
hoista on sovittava erikseen näyttelytoimiston kanssa.

7. VÄHITTÄISMYYNTI OSASTOILLA

Suora vähittäismyynti on näyttelyalueella kielletty ilman erik
seen tehtyä sopimusta. Näytteilleasettaja voi hakea myynti
lupaa järjestäjiltä erilliseen 220 euron hintaan. Myynti on
sallittua vain kyseisellä luvan lunastaneella osastolla. Lupa
on näytteilleasettajakohtainen. Elintarvikkeiden myynti näyt
telyosastoilla on kielletty ilman järjestäjien lupaa.

8. LIPPUTANGOT

Lipputangot osastolle on tilattava etukäteen. 220 euron hintainen, 9 metrin lipputanko toimitetaan osastolle ilmoitetulle
paikalle pystytettynä ja näyttelyn jälkeen poiskuljetettuna.

9. VESI

Vettä on saatavilla osastolle erikseen sovittavaan hintaan.

10. OSASTOJEN RAKENTAMINEN JA PURKAMINEN

Näytteilleasettajat vastaavat itse oman osastonsa rakentami
sesta ja sisustamisesta. Osastojen suhteen on noudatettava
seuraavia ohjeita:
– päivittäiset rakentamisajat ja näyttelytoimiston aukiolo
ajat ennen näyttelyn avaamista ovat seuraavat:
perjantai
9.8. klo 8.00–15.00 (vain ulkoalueet)
maanantai
12.8. klo 8.00–18.00 (sisätilat 12.00–)
tiistai
13.8. klo 8.00–18.00
keskiviikko 14.8. klo 7.00–20.00
torstai
15.8. klo 7.00–9.00 (osastot oltava valmiit)
– sopimuksen mukaan osastojen rakentaminen voidaan teh
dään muulloinkin
– näyttelyn purkaminen voidaan aloittaa lauantaina 17.8.
klo 16.00. Osaston tätä ennen purkaneelta peritään
perusmaksu kaksinkertaisena ja 10 % paikkavuokrasta.
– huoltoajot on suoritettava aukioloaikojen ulkopuolella.
Näyttelyn ollessa avoinna on liikkuminen moottoriajoneuvoilla näyttelyalueella kielletty
– osastot on purettava ja poiskuljetettava maanantaihin
19.8. klo 16.00 mennessä, ellei näyttelytoimiston kanssa
toisin sovita
– näyttelyosastoilla ei saa käyttää kovaäänislaitteita tai
muita laitteita, jotka aiheuttavat häiriötä
– näyttelyalueilla olevaa kiinteää tai irtainta omaisuutta ei
saa vahingoittaa. Kasvillisuuden, nurmikon tms. vahingoittamisesta veloitetaan kunnostamisesta aiheutuneiden kustannusten mukaisesti
– mainoskylttien, lipputankojen tms. sijoittaminen oman
osaston ulkopuolelle oppilaitoksen alueella on kielletty
Näytteilleasettajille annetaan yksityiskohtaisemmat raken
tamisohjeet lähempänä näyttelyn ajankohtaa.

11. PAIKOITUS JA HUOLTO

Näytteilleasettajat saavat pysäköidä ilmaiseksi esittelijäkortilla yleisillä P-alueilla. Autojen pysäköintiomalla osastolla
tai muualla näyttelyalueella tai oppilaitoksen alueella

ilman näyttelytoimiston lupaa on kielletty. Huoltoajot
osastolle on tehtävä aukioloaikojen ulkopuolella.

12. RAKENNUSAPU JA -TARVIKKEET

Näyttelyosastojen rakentamiseen on saatavissa sekä työ
apua että tarvikkeita Lepaalla korvausta vastaan. Näitä
asioita hoitaa Lepaan Oppilaskunta ry. Työ- ja Mainosvisito
rin tarviketilaukset on tehtävä Oppilaskunnalle kirjallisesti
etukäteen.
Näyttelyn rakentamisen aikana tehdyt tilaukset hoide
taan tilausjärjestyksessä. Tilausohjeet toimitetaan näytteil
leasettajille karttojen toimituksen yhteydessä. Osastojen
rakentamis- ja purkamisapu, ajoneuvojen purkaminen ja
lastaaminen, nosturien hankkiminen yms. tapahtuu näytteil
leasettajien vastuulla.

13. VIP- JA ASIAKASKUTSUKORTIT SEKÄ PÄÄSYLIPUT

VIP-korteilla on vapaa sisäänpääsy näyttelyyn. VIP-asiakas
kortteja annetaan ilmaiseksi 4–30 kappaletta osaston koosta
riippuen.
Tavallisia asiakaskutsukortteja toimitetaan näytteilleaset
tajien käyttöön tilauksen mukaisesti. Vain käytetyistä kor
teista veloitetaan (9,50 euroa/kpl), kuitenkin vähintään 10
korttia vastaava summa eli 95 euroa. Asiakaskortit suositel
laan tilattaviksi ilmoittautumisen yhteydessä. Jälkitilaukset
ovat mahdollisia myöhemminkin.
Normaali pääsylipun hinta on 17 euroa, perhelippu 36
euroa ja ryhmälippu 12 euroa henkilöltä (vähintään 10 henki
löä). Eläkeläiset 11 euroa. Pysäköintimaksu on 6 euroa/auto.

14. ESITTELIJÄKORTIT

Esittelijäkortteja myönnetään vain näyttelyssä osastolla
työskentelevää henkilökuntaa varten todellisen tarpeen mu
kaan. Kortit tilataan etukäteen nimellisinä ja ne luovutetaan
näytteilleasettajalle ilmoittauduttaessa näyttelytoimistoon
Lepaalla. Esittelijäkortit toimivat myös P-korttina.

15. NÄYTTELYOPAS

Näyttelyoppaana julkaistaan Puutarha&kaupan erikoisnumero 13/2019 (9.8.2019). Oppaaseen tulee kaikkien riit
tävän ajoissa ilmoittautuneiden näytteilleasettajien esittelyt
ja yhteystiedot. Näyttelyoppaaseen myydään ilmoitustilaa
Puutarha&kaupan myyntiehtojen mukaisesti. Yrityksen logon
saa halutessaan näyttelyoppaaseen 97 euron hintaan.

16. VAKUUTUS, VARTIOINTI, TURVALLISUUS

Jokainen näytteilleasettaja vastaa oman osastonsa ja hen
kilökuntansa vakuutuksista. Näyttely järjestää alueen ylei
sen vartioinnin alkaen keskiviikkona 14.8.2019 klo 17.00
ja päättyen lauantaina 17.8.2019 klo 07.00 vastaamatta
kuitenkaan mahdollisista vahinko- tai varkaustapauksista.
Näytteilleasettajat vastaavat osastorakenteidensa, esim.
telttojen, turvallisuudesta esim. myrskyn sattuessa ja
mahdollisten koneiden ja laitteiden työsuojelu- ym. määräyksistä mukaan lukien paloturvallisuusmääräykset.

17. MAINOSKUULUTUKSET

Näytteilleasettajat voivat tilata näyttelytoimistosta mainos
kuulutuksia yleisökovaäänisten kautta. Hinta on 30 euroa/
luentakerta. Kuulutukset laskuttaa Lepaan Oppilaskunta.

18. SITOUTUMINEN JA MUUTOKSET

Allekirjoittaessaan ilmoittautumislomakkeen näytteilleaset
taja sitoutuu noudattamaan osallistumisehtoja sekä annettu
ja lisäohjeita. Kauppapuutarhaliitto ry voi käyttää annettuja
tietoja markkinoinnissa noudattaen tietosuoja-asetuksen pe
riaatteita. Ylivoimaisen esteen sattuessa järjestäjät varaavat
oikeuden kaikenlaisiin muutoksiin näyttelyjärjestelyissä.

EPAA.fi

15.–17. elokuuta 2019, Hattula

19. YHTEYSTIEDOT, NÄYTTELYTOIMISTO

Larin Kyöstin tie 6, 00650 Helsinki
puh. (09) 728 8210 ja lepaa@kauppapuutarhaliitto.fi
www.lepaa.fi

Yhteyshenkilöt:

Elina Vuori, puh. (09) 7288 2125, 045 7733 2657
Anu Pirhonen, puh. (09) 7288 2124, 0400 421 890
Jyrki Jalkanen, puh. (09) 7288 2120, 0400 800 268
Näyttelytoimisto on suljettuna 1.7.–17.7.2019.

Näyttelytoimisto sijaitsee 12.–19.8.2019 Lepaalla
os. Lepaantie 129, 14610 Lepaa, puh. 045 7733 2657

