САЈАМСКА ПРИЈАВА
1. Подаци о компанији
• Име компаније
• Седиште
• Адреса за пошту (ако је различита од горње)
• Тел.     

      Факс

И мејл

• Сајт
• Овлашћено лице
• ПИБ

Матични број

Обвезник пдв –  да        не

2. Обавезна излагачка уписнина – 20 евра
У цену обавезне излагачке уписнине урачунато је место у званичном каталогу сајма са логотипом и
основним информацијама до 50 речи, као и подаци и линк на веб страници www.belfis.rs/izlagaci
3. Закупљујемо излагачки простор
    Основни штанд 6 m² - цена 350 евра
Напомена: основни штанд садржи: простор, задње и бочне зидове, натпис компаније на штанду, тепих, намештај
према предлогу, корпу за отпатке, прикључак струје, осветљење, јавну безбедност и чишћење пролаза.

    Празан излагачки простор – цена 20 евра по m² (минимум 20 m²)
    Промо пулт – цена 200 евра
Напомена: промо пулт садржи: Избрендиран промо пулт, барска столица, прикључак струје.

4. Оглашавање у сајамском каталогу
Каталог одштампан на кунсдруку у пуном колору, формата А5. Својеврстан водич кроз сајам, са свим
подацима излагача и партнера манифестације. Ваше огласно решење послати на е-маил:
bunic@srfs.org.rs (у формату eps, tiff, pdf). Поручиоци одговарају за тачност и изглед решења.
Ценовник
    Друга или трећа корица К2/К3 150 евра
    Четврта корица К4 200 евра
    Цела страна 100 евра
    1/2 стране 60 евра
    1/3 стране 40 евра  
Место и датум  
                                                                                               

  Потпис овлашћеног лица излагача

УГОВОР О ОПШТИМ УСЛОВИМА ИЗЛАГАЊА НА САЈМУ БЕЛФИС
Овај уговор је сачињен између уговорних страна:
Савеза за рекреацију и фитнес Србије, Здравка Челара 14, ПИБ 10438656, кога заступа Небојша Стојаноски, председник, као Организатора сајма Белфис (у даљем тексту Белфис) и
Излагача које заступа овлашћено лице - особа чији су подаци наведени у сајамској пријави (у даљем тексту Излагач).
Уговорне стране овером овог уговора прихватају све његове одредбе:
Члан 1
О учешћу на сајму Белфис Излагач са организатором писмено закључује Сајамску пријаву. Сајамска пријава је
саставни део овог уговора.
На основу примљене пријаве организатор ће извршити расподелу излагачког простора. Белфис може, ако сајамски распоред то захтева доделити до 10% већу или мању површину од пријављене која се неће обрачунавати.
Члан 2
Учешће на сајму се може отказати 15 дана од дана завођења пријаве од стране Белфиса искључиво у писаном
облику.
Излагач може да повуче поднету пријаву за учествовање у року од 30 дана до почетка сајма, с тим да је обавезан
да плати 50% од цене за наручени излагачки простор, излагачку уписнину, као и остале трошкове настале одустајањем Излагача.
У случају да поднету пријаву за учествовање повуче после наведеног рока, односно мање од 30 дана до почетка
сајма, Излагач је обавезан да плати 100 % од износа за пријављени излагачки простор, излагачку уписнину, као и
остале трошкове настале одустајањем Излагача и то у року од 30 дана од дана повлачења пријаве.
У случају одустајања Излагача Белфит задржава право да слободно располаже додељеним излагачким простором који је био предмет закупа. Ако посебне околности захтевају, Белфис има право да опозове потврђени
простор и Излагачу додели нови простор на новој локацији по старим или по новим условима.
Ако се из објективних разлога време и простор одржавања сајма мора променити, пријава учествовања вреди
и за нови термин. Излагач нема право отказа као ни право на накнаду штете од сајма Белфис, евентуално проузроковане померањем термина или простора одржавања.
Члан 3
За наручене услуге, Белфис ће Излагачу по пријему сајамске пријаве испоставити предрачун. По пријему предрачуна Излагач је ће целокупну уплату по предрачуну извршити најкасније 10 дана пре почетка сајма.
Све цене у сајамској пријави су дате у еврима. Плаћање се врши по средњем курсу Народне банке Србије на дан
уплате. У цену није урачунат припадајући пдв.
Члан 4
Право да одобри обављање било каквих радњи на простору сајма припада искључиво Организатору. Било која
активност или реклама која омета друге излагаче или посетиоце, као и политичко пропагандне активности нису
дозвољене.
За све рекламне акције изван изложбеног простора Излагача, потребно је посебно одобрење Организатора.
Сваки Излагач мора допустити пролаз инсталација које су потребне за уређење штандова других излагача.
Излагач је у обавези да поштује термине отварања и затварања сајама, а посебно да штанд са експонатима буде
у функцији до затварања манифестације.
Учвршћивање, качење и лепљење на зидове хале и друге површине није дозвољено.
Све измене типског штанда или ауторски штанд морају имати оверену сагласност организатора.
Члан 5
Излагач не може уступити додељени изложбени простор трећем лицу без сагласности Организатора.
Ако на штанду Излагача излажу и друге фирме и присуствује особље тих фирми, оне су у обавези да се пријаве
као Суизлагачи и да плате обавезну излагачку уписнину, чиме стичу право на излагање на штанду Излагача, регистрацију у званичном каталогу сајма и могућност закупа рекламног простора.

Уколико ће на штанду који је изнајмио Излагач бити изложени експонати неке друге фирме, а не само брошуре,
проспекти или сличне публикације, те фирме имају статус Индиректних Излагача.
Излагач је у обавези да пријави све индиректне излагаче и за сваког плати обавезну уписнину. Подаци о Индиректном Излагачу се не уносе у каталог.
Члан 6
Неуређени простор подразумева означену подну површину у хали.
Површину означава сајам Белфис и излагач се обавезује да ће поштовати означени простор.
Члан 7
Распремање изложбеног простора може започети након службеног завршетка сајма.
Излагач је дужан да доведе изложбени простор у првобитно стање у задатом року. Уколико то не учини Белфит
ће распремити и ускладиштити на трошак излагача.
Члан 8
Излагач је приликом припремног периода, одржавања сајма и распремног периода дужан да се придржава
закона о заштити на раду, закона о заштити од пожара, закона о заштити околине и сноси пуну одговорност за
евентуалну штету насталу услед не придржавања наведених закона.
Под појмом “Излагач” сматрају се и особе које раде према налогу и за рачун излагача.
Излагачи чије штандове које не гради организатор у обавези су да обезбеде у свом простору разводну таблу за
струју или је додатно наруче.
Члан 9
Излагач осигурава своју имовину.
Организатор сајма не одговара за штету насталу нестанком, уништењем или оштећењем имовине Излагача за
време трајања сајма.
Члан 10
Излагачке пропуснице важе од првог дана припреме сајма до задњег дана распремања. Број пропусница зависи
од величине закупљеног простора.
Члан 11
У случају да Излагач жели да на сајму врши продају дужан је да у складу са законским прописима припреми сву
потребну документацију коју захтевају све надлежне инспекцијске службе.
Члан 12
Сајамска пријава има правну снагу уговора. Овером сајамске пријаве Излагач потврђује да је прочитао, да ће се
придржавати и да се слаже са општим условима излагања.
Члан 13
Уговорене стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове решавати споразумно, а ако споразум није могућ
надлежан је суд у Београду.
Члан 14
Сајамска пријава се попуњава штампаним словима и оверава у три примерка, од којих се један примерак након
завођења од стране Организатора, враћа Излагачу.
Организатор задржава право корекције цена закупа излагачког простора и додатних услуга.
Место и датум

Потпис овлашћеног лица организатора                            

        Потпис овлашћеног лица излагача

ПРИЈАВА ЗА УПИС У САЈАМСКИ КАТАЛОГ
Уписати слово азбуке под којим желите да се ваша компанија региструје у званичном сајамском
каталогу.
Основни подаци излагача 
Име компаније 
Адреса и место 
Телефон

Факс

И мејл 

Веб адреса 
Кратак опис делатности (до 50 речи)









За објављивање у штампаној верзији сајамског каталога доставити лого компаније у неком од следећих
формата (eps, tiff, pdf, jpg).

Место и датум                                                                       
                                                                                                 Потпис овлашћеног лица излагача

