OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA NA 17.FESTIVALU CVIJEĆA
ZADARSKE ŽUPANIJE U SV. FILIP I JAKOVU od 28.-30.travnja 2017

I.
Opći uvjeti izlaganja uređuju odnose između pravne i fizičke osobe koja je popunila prijavu, u
daljnjem tekstu ( Izlagač ) i Turistička zajednica Općine Sv. Filip i Jakov kao organizator. Prijavom
Izlagač izjavljuje da je suglasan s Općim uvjetima te da ih prihvaća.
II.
Organizator ima pravo odbiti Prijavu ukoliko Organizator ima neplaćenih potraživanja prema izlagaču,
ukoliko ocjeni da Prijava ne odgovara sadržaju i kvaliteti festivalske priredbe ili ukoliko utvrdi da ne
odgovaraju navodima Izlagača.
III.
Neposrednu prodaju na Festivalu cvijeća Izlagač će obavljati u skladu s važećim propisima RH i
ukoliko ima registriranu svoju djelatnost.
IV.
Organizator osigurava zaštitarsku službu za svo vrijeme trajanja Festivala cvijeća. Organizator nije
odgovoran za štetu, gubitke ili otuđenje Izlagačeva vlasništva tijekom trajanja Festivala.
V.
Izlagač se obvezuje da će svoju opremu i izložbene proizvode osigurati od oštećenja, loma, provale,
krađe u slučaju elementarne nepogode ili više sile kod osiguravajućeg društva te da će poštivati
propise o protupožarnoj sigurnosti.
VI.
Izlagač se nakon izvršene prijave obvezuje uplatiti svoje obveze prema Organizatoru na broj žiroračuna: HR 9724020061100684442, Poziv na broj: 02 303508. Ukoliko Organizator ne zaprimi dokaz
o uplati neće biti u mogućnosti evidentirati izlagačevu prijavu.
VII.
Izlagač mora Organizatoru pismeno otkazati nastup najmanje 10 dana prije početka Festivala cvijeća
uz opravdani razlog te će mu se izvršiti povrat uplaćenog novca. Ukoliko ne otkaže svoj nastup u
zadanome roku povrat uplaćenog novca nije moguć.
VIII.
Za sva nepodmirena potraživanja od Izlagača, Organizator ima pravo zadržati svu donesenu robu na
Festivalu cvijeća do visine neispunjenih obaveza. Zadržane predmete Organizator uskladištava o
trošku i na teret Izlagača.
IX.
Organizator pridržava pravo odustajanja od organizacije Festivala o čemu će obavijestiti prijavljenog
Izlagača najkasnije deset dana prije namjeravanog početka sajma ili u slučaju više sile. Ako se iz nekih
drugih razloga promjeni termin održavanja festivala ili skrati, Izlagač nema pravo tražiti naknadu štete
od Organizatora.
X.
Eventualne sporove Izlagača i Organizatora, stranke će riješiti dogovorno, a ukoliko u tome ne uspiju
utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zadru.
XI.
Opći uvjeti imaju istu važnost kao Ugovor o najmu ili privremenom korištenju poslovnog, izložbenoprodajnog sajamskog prostora.
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