Зона Здраве – Бургас, 11-12 април 2020
I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ Бургас, ул. Транспортна 31, Mall Burgas Plaza – ниво 0
2. ОРГАНИЗАТОР Институт за здравно образование, ЕИК 177047615, седалище и адрес
на управление: София, ул. Акад. Стефан Младенов 80, адрес за кореспонденция: София
1799, п.к30, тел.070010126, mail office@healthedu.eu.
3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ Право на участие имат всички български и чуждестранни
юридически и физически лица с предмет на дейност, отговарящ на тематиката на
изложението.
4. РЕГИСТРАЦИЯ
4.1 ЗАЯВЯВЯНЕ НА УЧАСТИЕ Заявяването на участие се извършва от Изложителя с
попълнена, подписана и изпратена в определените срокове Заявка-договор. Заявкатадоговор се счита за приета след заплащане на аванс в размера по издадена от
ОРГАНИЗАТОРА проформа-фактура.
4.2 РЕГИСТРАЦИЯ НА СЪИЗЛОЖИТЕЛИ Изложителят е длъжен да регистрира
съизложителите на наетата от него площ в Заявката-договор. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право
да преотстъпва наетата от него площ и да рекламира трети лица и чужди търговски марки
без съгласието на ОРГАНИЗАТОРА.
4.3 ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ Отказ за участие се приема, ако е направен в писмена форма
не по-късно от 10.03.2020 г. и изпратен по пощата или по електронната поща на
ОРГАНИЗАТОРА. В този случай платения от Изложителя аванс се възстановява от
ОРГАНИЗАТОРА в пълния му размер. В случай, че Изложителят се откаже от участие в
срок от 10.03.2020 г. до 25.03.2020 г. включително, той дължи неустойка в размер на 50%
от стойността на услугата по попълнената Заявка-договор, която неустойка
ОРГАНИЗАТОРЪТ може да прихване от платения аванс. При отказ от участие от страна
на Изложителя след 25.03.2020 г., дължимата неустойка е в размер на 100% от заявените от
изложителя услуги.
II. УСЛУГИ
1. НАЕМ ПЛОЩ И ЩАНД ОРГАНИЗАТОРЪТ предоставя заявената изложбена площ и
щанд/ове, като се съобразява с концепцията за общото пространствено и тематично
оформление и изискванията на ИЗЛОЖИТЕЛЯ. В наема на площта за времето на
Изложението се включват: наем изложбена площ, изложбено и технологично време,

Зона Здраве – Бургас, 11-12 април 2020
организационни разходи, охрана, рекламно и информационно обслужване, почистване на
общите ходови пътеки, сметосъбиране по време на изложението, разходи за ел. енергия,
вентилация и отопление, обща охрана, 1.бр. информационен щанд или маса, 2 стола,
информационно обслужване. Възможен е наем на изложбена площ в икономична зона без
предоставяне на щанд или маса. Цената не включва: монтаж и демонтаж на собствени
щандове и почистване на щандовете.
2. ИЗГРАЖДАНЕ НА ЩАНДОВЕ ОТ ВЪНШЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Изграждането на
щандове от външен изпълнител се съгласува с ОРГАНИЗАТОРА. Проектите следва да
бъдат представени в срок не по-късно от 20 дни /двадесет и пет/ преди започване на
изложението, да отговарят на изискванията за противопожарна и аварийна безопасност, и
да съдържат изгледи - фронтален, страничен и котирана височина на елементите.
Съгласуването е задължително условие за получаване на разрешение за изграждане на
щандовете. ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ имат право да излагат своите материали само на
изложбената площ, която са заявили и заплатили на ОРГАНИЗАТОРА.
3. ОХРАНА ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява единствено общата охрана на изложението
след приключване на работното време. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за каквито
и да е щети и/или липси на изложбените щандове, причинени на ИЗЛОЖИТЕЛЯ от трети
лица в рамките на работното време, нито за щети и/или липси на изложбените щандове,
причинени от трети лица след приключване на работното време, когато същите са резултат
от грабеж и кражба с взлом. ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява възможност за прибиране на
ценна техника и вещи в място със специална охрана.
4. ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява информационно обслужване и допълнителни услуги по
време на изложението, по желание от страна на ИЗЛОЖИТЕЛЯ. Стандартното
информационно обслужване включва: поставяне на логото на ИЗЛОЖИТЕЛЯ върху
всички рекламни материали на изложението, представяне от водещия по време на
изложението (по 1 път на ден за изложител, или общо 2 пъти за двата дни). За изложители,
закупили ВИП щандове (описани в спецификацията) са осигурени допълнителни
промоции в програмата, съгласно приложения ценоразпис.
Всеки от изложителите може да се възползва от допълнителните услуги, съгласно
приложения ценоразпис.
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5. ОТНОСНО ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
Всички консултации, прегледи, диагностика и други подобен род услуги, предоставяни от
изложителите към посетителите на изложението трябва да са безплатни. Продажбата на
продукти е разрешена. Разрешена е и продажбата на бъдещи услуги, които ще се
извършват в обект на изложителя след приключване на изложението (например продажба
на ваучери за бъдещи прегледи, карти за отстъпки и пр.). Всеки изложител носи
отговорност за извършването на търговската дейност, издаването на касови бележки и
спазването на данъчното законодателство.

III. РАБОТНО ВРЕМЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО
За посетители:
11.04.2020 г. – от 11 до 19 ч.
12.04.2020 г. – от 11 до 16 ч.
За изложители:
11-12.04.2020 – от 10.00 до 20.00 ч.
Изграждане на щандове:
10.04.2020 г. – след 21 ч.
11.04.2020 г. – до 10 ч.
Освобождаване и демонтаж на изложбени площи:
12.04.2020 г. – след 20 ч.
13.04.2020 г. – до 10 ч.
При неспазване на сроковете Изложителят дължи неустойка в размер на 100,00 лв. През
времето, в което изложението не работи, щандовете трябва да бъдат покрити.
IV. СРОКОВЕ И ПЛАЩАНИЯ ИЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 50% от стойността на
направената и подписана Заявка-договор в срок от пет работни дни от датата на издаване
на проформа-фактура. Окончателната сума за наем на щанд изложителят заплаща при
цени с отстъпка до 25.02.2020 г.
Плащането на редовната цена, включително и допълнително заявените услуги, се
заплащат най-късно до 20.03.2020 г. Отказ от заявени допълнителни услуги се приема до
25.03.2020 г. След този срок се заплащат на 100%. Изложители, които не са заплатили
изцяло задълженията си, не се допускат до участие. Услуги, заявени по време на
изложението, се изпълняват при възможност и след тяхното заплащане.
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БАНКОВА СМЕТКА НА ОРГАНИЗАТОРА/в лева/:
IBAN: BG04UBBS88881000942355
BIC UBBSBGSF
ОББ
Титуляр: Институт за здравно образование
V. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. ПРОТИВОПОЖАРНИ ИЗИСКВАНИЯ ИЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да спазва
указанията на ОРГАНИЗАТОРИТЕ и на противопожарната охрана. Всички конструкции,
рекламни материали и експонати, трябва да отговарят на нормативните изисквания за
пожарна и аварийна безопастност. Не е разрешено тютюнопушенето в помещението, както
и складирането на взривни и/или запалителни материали.
2. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА При настъпили непредвидени обстоятелства,
природно бедствие, обща стачка или друго събитие извън контрола на ОРГАНИЗАТОРА,
ИЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право на обезщетение.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да извършва
промени в Общите условия за участие, за което уведомява своевременно
ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ на предоставените от тях адреси за контакт. За неуредените случаи се
прилагат общите разпоредби на българското законодателство.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Краен срок за подаване на заявки: 20 март 2020 г. или до изчерпване на изложбените
площи
Краен срок за плащане на цена с отстъпка – 25 февруари 2020 г.
Краен срок за плащане редовна цена: 20 март 2020 г.
Краен срок за изпращане на лого: 15 март 2020 г.
Аранжиране на изложбените площи: след 21 ч. на 10 април 2020 г. и до 10 ч. на 11 април
2020 г.
Официално откриване: 11.00 ч. на 11 април 2020 г.
Освобождаване на изложбените площи: след 21 ч. на 12 април 2020 г. или до 10 ч. на 13
април 2020.

