PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos
„Sveikas miestas“
Direktoriaus Manto Paulausko
įsakymu Nr. SM-01/06/18

Viešosios įstaigos “Sveikas miestas“,
BĮ Kirtimų kultūros centras ir
UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“
Renginio ,,Vilniaus sporto ir kultūros festivalis 2018”
vidaus tvarkos ir dalyvių dalyvavimo taisyklės
1. Šios taisyklės yra taikomos visiems Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“,
esančio Laisvės pr. 5, Vilniuje (toliau – CENTRAS) 2018 m. rugsėjo mėn. 29-30
dienomis vykstančio renginio „Vilniaus sporto ir kultūros festivalis 2018“ (toliau –
Renginys), kurio organizatoriai yra Viešoji įstaiga “Sveikas miestas”, BĮ Kirtimų
kultūros centras (toliau – Organizatoriai), ir UAB Lietuvos parodų ir kongresų
centras „LITEXPO” (toliau – Litexpo), o organizacinis partneris yra UAB
"BETITA” (toliau – Partneris), bei Renginio dalyviams (toliau – Dalyviai);
2. Dalyviai iki festivalio pradžios privalo pasirūpinti savo stendo vizualizacija,
reklamine medžiaga, jei reikia – gauti visus reikiamus leidimus, sutikimus,
pritarimus ir patvirtinimus, užtikrinančius, kad jų vykdoma veikla CENTRE
nepažeistų jokių Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Šio
punkto nuostata be kita ko reiškia ir tai, kad Dalyviai privalo turėti visą reikiamą
dokumentaciją paslaugų teikimui, ir/ar kitus reikalingus, leidimus, sutikimus,
licencijas. Dalyviai privalo užtikrinti, kad jų pristatomos ir teikiamos paslaugos
būtų kokybiškos bei atsako už paslaugų trūkumus ir jų tinkamumą galiojančių
Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
3. Dalyviai, užsisakę tuščią parodinį plotą (individualų, unikalų stendą), privalo ne
vėliau kaip iki 2018-09-10 suderinti individualių stendų projektus su LITEXPO
architektais ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus
reikalų ministerijos bei susipažinti su reikiamais teisės aktais (įskaitant UAB
Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ dalyvavimo parodose ir mugėse
reglamentą, su kuriuo galima susipažinti adresu:

https://www.litexpo.lt/file/repository/Dalyvavimo_parodose_ir_mugese_reglamentas_
LT.pdf
https://www.litexpo.lt/lt/korporatyvine-informacija/
4. Papildomą įrangą užsisakyti galima iki rugsėjo 5 d. (likus trims savaitėms iki
festivalio)
5. Dalyviai ne vėliau, kaip iki rugsėjo 5 d. privalo užpildyti elektroninę rezervacijos
formą ir nurodyti visą reikiamą informaciją:
5.1. Dalyvio trumpas aprašymas, pristatantis teikiamas paslaugas ir vykdomą
veiklą;
5.2. Dalyvio stendo vizualizacijos projekto aprašymas ir vizualizacijos;
5.3. Dalyvio veiklą atspindinčios nuotraukos iš vykdomos/vykdytos veiklos;
5.4. Dalyvio suteikiamas pasiūlymas visiems “Vilniaus sporto ir kultūros
festivalio 2018” dalyviams;
5.5. Dalyvio rekvizitai, atsakingi asmenys, dalyvaujančių festivalyje sporto klubo
(organizacijos, federacijos) atstovų skaičių, kontaktinius duomenys (tel.nr.,
el.paštas).
6. Registruodamasis į festivalį kiekvienas dalyvis patvirtina, kad yra susipažinęs su
festivalio dalyvavimo taisyklėmis ir už savo veiklą Renginio metu yra atsakingas
pats. Taip pat sutinka, kad video ir nuotraukų reportažai su dalyvio atvaizdu būtų
naudojami Renginio informacinėje sklaidoje viešoje erdvėje ir Renginio tiesioginės
rinkodaros tikslais.
7. Dalyviai privalo užtikrinti savo stendo (paslaugų teikimo vietos) bei savo turto
apsaugą visu Renginio laikotarpiu. Tuo tikslu Dalyviai privalo imtis visų teisėtų
priemonių, kad jų stendo/paslaugų teikimo vietos ir kitas jų turtas būtų apsaugotas,
įskaitant šių vietų, turto draudimą, taip pat turto išsivežimą iš CENTRO festivaliui
pasibaigus iki šių taisyklių 10 punkte nurodyto termino.
8. Dalyviai užtikrina, kad jie CENTRE nevykdys jokios veiklos jos iš anksto
nesuderinę su Renginio Organizatoriais ir CENTRO operatoriumi – UAB Lietuvos
parodų ir kongresų centru „Litexpo“ ir negavę jų pritarimo. Šis draudimas apima ir
veiklą susijusią su bet kokios reklamos talpinimu, prekybos būdu ir priemonėmis,
prekybos/paslaugų teikimo vietos įrengimu.
9. Dalyviai privalo tinkamai naudotis CENTRO patalpomis, taip pat joje esančiu
turtu, laikydamiesi šių taisyklių, CENTRO vidaus tvarkos dokumentų, o taip pat
priešgaisrinės apsaugos, sanitarijos taisyklių, saugos bei techninių reikalavimų bei
bet kokių kitų reikalavimų ir teisės aktų, taikomų Dalyvių CENTRE vykdomai
veiklai.
10. Dalyviai privalo rūpintis švara ir tvarka vykdydami veiklą CENTRE ir jame
esančius įrengimus/sistemas ir kitą techniką eksploatuoti laikantis ir nepažeidžiant
atitinkamų įrenginių/sistemų eksploatavimo instrukcijų. Dalyviai privalo užtikrinti,
kad dėl jų kaltės nesutriktų minėtų sistemų tinkamas funkcionavimas CENTRE.

Pasibaigus Renginiui Dalyviai privalo nedelsiant, t. y. ne vėliau, kaip iki spalio 1
d., 12.00 val. pašalinti visą CENTRE esantį jų turtą ir sutvarkyti savo paslaugų
teikimo vietas. To nepadarius, Renginio Organizatoriai ir CENTRO operatorius,
UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“, turi teisę pašalinti Dalyvių
turtą ir sutvarkyti paslaugų teikimo vietas patys, o Dalyviai privalo nedelsiant
atlyginti visas Renginio Organizatorių ir CENTRO operatoriaus patirtas išlaidas.
11. Dalyviai įsipareigoja ir visiškai atsako už tai, kad visoje Dalyvių naudojamoje
reklaminėje medžiagoje ir/ar bet kokioje kitoje dokumentacijoje, kurioje yra
nuoroda į Dalyvių CENTRE vykdysimą veiklą ar kurioje kitu būdu ir/ar tikslu
yra naudojama Renginio Organizatorių ir (ar) CENTRO vardas ir/ar logotipas
Dalyviai naudos tik oficialius Renginio Organizatorių ir CENTRO vardą ir/ar
logotipą. Bet kokiu atveju Dalyviai neturi teisės naudoti Renginio Organizatorių
ir CENTRO vardo ir/ar logotipo jokiai reklamai ar kitai viešai sklaidai
pasibaigus Renginiui. Dalyviai įsipareigoja visą savo reklaminę medžiagą
suderinti su Organizatoriais, siųsdami ją el. paštu info@sveikasmiestas.lt.
Nesuderintą reklaminę medžiagą naudoti draudžiama. Taip pat Dalyviai
užtikrina, kad jų reklaminė medžiaga neturėtų draudžiamos, klaidinančios,
lyginamosios reklamos požymių bei kad reklamos medžiagoje nebūtų
reklamuojamos įstatymų uždraustos ar neteisėtos veiklos, prekės ar paslaugos, o
pateikiamos reklamos medžiagos rašytinis reklamos tekstas atitiktų Lietuvos
Respublikos Valstybinės kalbos įstatymo reikalavimus.
12. Dalyviai privalo vykdyti veiklą CENTRE – pristatyti savo sporto klubą
(organizaciją, įmonę) ir jame teikiamas paslaugas aktyviuoju Renginio
laikotarpiu (nuo durų žiūrovams atidarymo iki durų žiūrovams uždarymo), t.y.
2018 m. rugsėjo 29 d. (šeštadienį) nuo 10.00 val. iki 18.00 val. ir 2018 m.
rugsėjo 30 d. (sekmadienį) nuo 10.00 val. iki 17.00 val. Išvykti iš stendų
anksčiau nesuderinus to su Organizatoriais draudžiama.
13. Sporto klubas (organizacija, federacija), dalyvaudamas Renginyje „Vilniaus
sporto ir kultūros festivalis 2018“ įsipareigoja suteikti festivalio lankytojams
specialų pasiūlymą (nuolaidą) savo paslaugoms (nuo 30 iki 50 proc. paslaugoms
ir/ar abonementui, narystei, vienkartiniams apsilankymams įsigyti, mažesnės
nuolaidos derinamos su organiziatoriais atskiru susitarimu). Specialus
pasiūlymas yra suderinamas atskiru susitarimu su festivalio Organizatoriais –
VšĮ „Sveikas miestas“.
14. Dalyviai privalo atlyginti visą žalą, padarytą CENTRUI ir/ar jame esančiam
turtui, taip pat tretiesiems asmenims, atsiradusią dėl Dalyvių kaltės. Dalyviai
taip pat privalo atlyginti visus Renginio Organizatorių, CENTRO operatoriaus –
UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“, taip pat trečiųjų asmenų
patirtą turtinę (neturtinę) žalą atsiradusią dėl šių taisyklių nesilaikymo, įskaitant
kompetentingų institucijų paskirtų sankcijų sumokėjimą ir ginčų sprendimo bei
pretenzijų nagrinėjimo perėmimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka.
15. Renginio Organizatoriai ir/ar CENTRO operatorius, UAB Lietuvos parodų ir
kongresų centras „Litexpo“ Dalyviams, nesilaikantiems šių taisyklių reikalavimų,
pagrįstų CENTRO operatoriaus nurodymų ir/ar darantiems žalą CENTRUI ar joje

esančiam turtui, turi teisę uždrausti vykdyti veiklą CENTRE ir/ar nurodyti
nedelsiant pašalinti iš CENTRO visą Dalyvių turtą.
16. Dalyvis, norėdamas atsisakyti dalyvauti Renginyje ir panaikinti savo
registraciją bei stendo rezervaciją, įsipareigoja atitinkamiems Organizatoriams
pateikti raštišką atsisakymą dalyvauti (1 ir 2 salės veiklų ir programos Dalyviai –
BĮ Kirtimų kultūros centras, 3, 4, 5 salių veiklų ir programos Dalyviai – VšĮ
„Sveikas Miestas“), ir gavęs patvirtinimą apie registracijos panaikinimą iš
atitinkamų Organizatorių, per 15 dienų nuo patvirtinimo gavimo įsipareigoja
sumokėti 60 eur (šešiasdešimties eurų) dydžio baudą tokia tvarka:
16.1.
1 ir 2 salės veiklų ir programos Dalyviai (Kultūros, švietimo, meno
pobūdžio įstaigos, organizacijos, fiziniai ar juridiniai asmenys) perveda šią
sumą į Renginio Organizatoriaus BĮ Kirtimų kultūros centras
atsiskaitomąją banko sąskaitą, kurios Nr. LT74 4010 0424 0393 1814 (AB
DNB bankas).
16.2.
3, 4, 5 salių veiklų ir programos Dalyviai (Sporto pobūdžio įstaigos,
organizacijos, fiziniai ar juridiniai asmenys) perveda šią sumą į Renginio
Organizatoriaus VšĮ „Sveikas Miestas“ atsiskaitomąją banko sąskaitą,
kurios Nr. LT23 7044 0600 0774 4358 (AB SEB bankas).
17. Dalyviai, susipažindami su taisyklėmis, sutinka, kad CENTRO operatorius UAB
Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ ir Renginio Organizatoriai Viešoji
įstaiga “Sveikas miestas” ir BĮ Kirtimų kultūros centras, turi teisę bet kuriuo metu,
esant pagrįstam poreikiui, pakeisti šių taisyklių sąlygas, kurios Dalyviams bus
privalomos.
18. APMOKĖJIMO SĄLYGOS. Dalyvis už parodinį plotą ir papildomas paslaugas
moka gavęs išankstinio mokėjimo sąskaitas iš LITEXPO per sąskaitose nurodytus
laikotarpius. Jei dalyvis neapmoka sąskaitų nurodytu laiku, jis į parodą
neregistruojamas. PVM sąskaitos – faktūros dalyviui įteikiamos parodos metu.
19. Pasirašydamas šias taisykles „Vilniaus sporto ir kultūros festivalio 2018“
Dalyvis, patvirtina, kad:
19.1.
Su šiomis taisyklėmis susipažino;
19.2.
Įsipareigoja šių taisyklių laikytis ir prisiimti visą su šių taisyklių
laikymąsi ir žalos atsiradimu susijusią riziką;
19.3.
Įsipareigoja ir patvirtina savo dalyvavimą 2018 m. rugsėjo mėn. 2930 d. vyksiančiame Renginyje „Vilniaus sporto ir kultūros festivalis 2018“;
19.4.
Supranta, kad nesilaikant šių taisyklių visa atsakomybė tektų
Dalyviui.
19.5.
Įsipareigoja supažindinti su Taisyklėmis visus su Renginio vykdymu
ir dalyvavimu Renginyje susijusius asmenis, taip pat asmenis, už kuriuos
jis yra atsakingas ir atsako už šių asmenų veiklą CENTRE bei šių taisyklių
laikymąsi.
Dalyvis (Įstaiga, įgalioto asmens vardas ir pavardė, pareigos, parašas, antspaudas):

