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YLEISET EHDOT NÄYTTEILLEASETTAJILLE  
CLASSIC MOTORSHOW 30.4.-1.5.2022  
 
Yleistä:  
Osastolla näytteillä olevien ajoneuvojen on oltava vähintään 25 vuotta vanhoja. Tätä uudempien ajoneuvojen 
esilläolosta on sovittava erikseen. Näytteilleasettajan toiminnan tulee tapahtua osastorajojen sisäpuolella. 
Näytteillä olevien tuotteiden, somisteiden ja toiminnan tulee liittyä näytteilleasettajan omaan toimintaan ja sopia 
näyttelyn yleiseen henkeen. Yleinen tuotemyynti on sallittua yritysosastoilla ja myyntipaikoilla. Elintarvike- ja 
ruokamyyntiin tarvitaan erillinen lupa tapahtuman järjestäjältä. Yhdistysosastoilla saa myydä vain yhdistyksen 
omia tuotteita. Mikäli yhdistysosastolla halutaan esitellä yhteistyökumppaneiden tuotteita, tulee siitä sopia 
erikseen näyttelyjärjestäjän kanssa. Järjestäjällä on oikeus poistaa yhdistysosastoilta näyttelyesineet, joiden se 
ei katso liittyvän yhdistyksen toimintaan. Lisäksi järjestäjä voi poistattaa kaikilta osastoilta sellaiset 
näyttelyesineet ja -rakenteet, tai kieltää toiminnot, joista voi olla vaaraa tai häiriötä muille näytteilleasettajille 
tai yleisölle tai joiden se katsoo olevan Classic Motorshown hengen vastaisia.  
 
Näyttelyosaston varaus:  
Osasto on varattu, kun tapahtuman järjestäjä lähettää varaajalle varausvahvistuksen. Varaus vahvistuu, kun 
osasto on kokonaan maksettu. Mikäli osastoa ei ole maksettu eräpäivään mennessä, voi järjestäjä lähettää 
laskun perintäyhtiölle (katso myös kohta Peruutus- ja muutosehdot). Näytteilleasettaja ei saa ilman järjestäjän 
lupaa vuokrata tai luovuttaa edelleen osastoaan tai osaa siitä.  
 
Näyttelyosaston sijoittaminen halleihin:  
Tapahtuman järjestäjä päättää osastojen lopullisen sijoittamisen halleihin. Sijoittamisessa huomioidaan 
mahdollisuuksien mukaan näytteilleasettajien toiveet. Jotta näyttelyn yleisilme muuttuu vuosittain, sijoitetaan 
osastot lähtökohtaisesti eri paikkaan kuin edellisenä vuonna.  
 
Osastojen rakentaminen:  
Näytteilleasettaja vastaa oman osastonsa rakentamisesta, somistamisesta, purkamisesta, poiskuljetuksesta, 
jätehuollosta ja siivouksesta, sekä niihin liittyvistä kustannuksista.   
Näytteilleasettajia, joiden osasto on sijoitettu A-hallin parkettipohjaiselle alueelle, pyydetään huomioimaan, 
ettei parketille saa ajaa autoilla.    
 
Sähkövirta ja sähkötyöt:  
Järjestäjä vastaa alueen yleisvalaistuksesta. Osastokohtaiset lisävalaistukset sekä sähköt jokainen näytteille-
asettaja voi tilata itse omalla kustannuksellaan.  
 
Vartiointi:  
Tapahtuman järjestäjä vastaa yleisestä järjestyksestä, mutta ei osastoilla olevien tavaroiden vartioinnista.  
 
Vakuutukset:  
Näytteilleasettajan on huolehdittava omalta osaltaan vakuutuksista. Järjestäjän ottama vastuuvakuutus korvaa 
sen oman henkilökunnan toimenpiteistä tai laitteista ja rakennelmista kolmannelle osapuolelle mahdollisesti 
aiheutuneita vahinkoja. 
 
Musiikki, ääni ja kuvaesitykset:  
Näytteilleasettaja vastaa näyttelyn aikana esittämiensä elokuvien, videoiden, muiden ohjelmien ja tallenteiden 
tekijänoikeuksista sekä Teosto- ja Gramex-maksuista.  
 
Peruutus- ja muutosehdot:  
Mikäli näyttelyosasto perutaan 31.3.2022 mennessä, hyvitetään 50 % osaston hinnasta.  
Mikäli näyttelyosaston peruutus tapahtuu 31.3.2022 jälkeen, järjestäjä ei hyvitä osaston hintaa.  
 
Force Majeure:  
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden näyttelyn peruuttamiseen tai siirtämiseen toiseen ajankohtaan, ellei 
näyttelyä ylivoimaisen esteen vuoksi pystytä järjestämään sovittuna ajankohtana. Mikäli näyttely peruutetaan, 
palauttaa järjestäjä kaikki näytteilleasettajien sille maksamat maksut.  
 


