Vrtna izložba cvijeća „Cvijet Zadra“
"Flower of Zadar" – Garden Flower Show
Obala kralja Petra Krešimira IV.
Zadar, 21. do 24. travnja 2016.
Organizator: Nasadi d.o.o. Zadar

OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA NA VRTNOJ IZLOŽBI "CVIJET ZADRA"
I. Pravo na sudjelovanje na Vrtnoj izložbi cvijeća "Cvijet Zadra" imaju pravo
sve fizičke i pravne osobe koje su popunile i dostavile "Prijavnicu za
sudjelovanje" najkasnije do 01. travnja 2016. godine.
II. Neposrednu prodaju na Vrtnoj izložbi Izlagač će obavljati u skladu s
važećim propisima RH i ukoliko ima registriranu svoju djelatnost.
III. Izlagači i prodavači izvršenom prijavom prihvaćaju Opće uvjete
sudjelovanja. Prodavač izvršenom prijavom se obvezuje uplatit svoje
obveze prema Organizatoru na broj žiro računa otvoren u PBZ banci,
IBAN: HR4923400091110223226, Poziv na broj: 00 i datum prijave.
Ukoliko organizator ne zaprimi dokaz o uplati (koji se može poslati na
navedene kontakte u Prijavnici), ima pravo prijavu otkazati.
IV. Rok za plaćanje naknade je 04. travnja 2016. godine. Za oglašavanje u
katalogu izložbe vrijede posebni uvjeti te je potrebno poslati upit na
kontakte u Prijavnici.
V. Izlagač može otkazati prijavu najkasnije 10 (deset) dana prije početka
izložbe, kao i prodavač, a time će mu se izvršiti povrat uplaćenog novca.
Ukoliko se otkaz ne izvrši u navedenom roku, Organizator ima pravo
zadržati uplaćeni novac.
VI. Organizator zadržava pravo odustajanja organizacije Vrtne izložbe o čemu
će obavijestiti Izlagače najkasnije 8 (osam) dana prije zakazanog početka
sajma, kao i u slučaju neke više sile. U slučaju promjene termina ili
skraćenog trajanja izložbe, Izlagač će također biti obaviješten od strane
Organizatora i nema pravo odstupiti, otkazati nastup ili tražiti naknadu
štete.
VII. Organizator će osigurati noćnu zaštitarsku službu za vrijeme trajanja
Izložbe cvijeća. Organizator nije odgovoran za nastalu štetu i gubitke
izložbenog materijala Izlagača za vrijeme trajanja izložbe.
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TEHNIČKI UVJETI IZLAGANJA NA VRTNOJ IZLOŽBI "CVIJET ZADRA"
I. Vanjski izložbeni prostor na zadarskoj rivi su 22 gredice ovalnog oblika,
veličine od 30 - 115 m2, a u svakoj su posađena stabla hrasta crnike. Sve
gredice će biti pripremljene za sadnju.
II. Svečano otvorenje izložbe je 21. travnja 2016. godine u 11:00 sati, te je
postavljanje instalacija cvjetnih gredica moguće od 19. travnja 2016. od
07:00 sati, a zaključno sve mora biti gotovo do 20. travnja 2016. do 20:00
sati.
III. Prodajni prostor je šljunčani dio zadarske rive na kojem će biti postavljane
prodajne klupe i označeni prodajni prostori. Prodaja mora biti spremna 21.
travnja 2016. do 09:00 sati, kad započinje službeno vrijeme prodaje.
Dozvoljena površina oko prodajne klupe je do 2 m 2, a svaki ostali m 2 se
naplaćuje po prodajnom m2 u Prijavnici.
IV. Vrijeme predviđeno za prodaju je od 09:00 do 19:00 sati.
V. Izlagačima gredica će biti omogućen pristup vozilima, ne većim od
kombija, za istovar sadnica. Dok će se za prodajni dio osigurati jedan dio
parkinga, a do štandova će se istovar obavljati ručno i/ili kolicima
prodavača.
VI. Povlačenje sa prodajnog prostora dozvoljeno je 24. travnja 2016. od 19:30
do 21:00 sata.
VII. Povlačenje sa izložbenih prostora (gredica) dozvoljeno je od 25. travnja
2016. od 07:00 do 15:00 sati.
VIII.U tijeku radnog vremena izložbe prostor oko štandova prodavači su dužni
držati urednim kao i navečer nakon zatvaranja.

