V GERONTOLOGIAN PÄIVÄT
23.-24.4.2004
ROVANIEMI

NÄYTTELYINFO
Paikka
Lapin yliopisto (päärakennus), Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi
Aika
Gerontologian päivät alkavat perjantaina 23.4.2004 klo 9.00 ilmoittautumisella ja tervetulokahvilla.
Tapahtuma päättyy lauantaina 24.4.2004 n. klo 16.00.
Näyttely on auki koko tapahtuman ajan. Näyttely on kaikkien tapahtumien keskipisteessä ja järjestäjien
toimesta pyritään monin keinoin vaikuttamaan siihen, että osallistujat viettävät näyttelyalueella
mahdollisimman paljon aikaa. Kaikki tapahtumasalit sijaitsevat lähekkäin. Taukokahvit tarjotaan
näyttelyalueella useammasta jakelupisteestä. Lounaat nautitaan Ravintola Fellissä, jonne sisäänkäynnit
ovat pääaulasta. Aulassa sijaitsee myös Gerontologian päivien ilmoittautumis- ja infopiste, joka
palvelee osallistujia koko tapahtuman ajan.
Näyttelyosastoja pääsee rakentamaan torstaina iltapäivällä 22.4.2004 ja niiden on oltava valmiina
perjantai-aamuun klo 8.00 mennessä. Osastot saa purkaa lauantaina 24.4. tapahtuman päättymisen
jälkeen.
Osastot
Näyttelyyn myydään pelkästään näyttelytilaa. Hinta on € 110 / neliö (alv 0 %). Näyttelyosaston
minimikoko on 4 m2. Hintaan sisältyy
§ taustaseinäke (leveys 100 cm, korkeus 250 cm)
§ yksi pöytä/ 4 m2 ja tuoleja tarpeen mukaan
§ yksi kpl kokousmateriaaleja
§ kaksi näytteilleasettajan nimikorttia
§ yrityksen logo tapahtuman www-sivuille
Näytteilleasettaja vastaa oman osastonsa pystytyksestä, somistuksesta, purkamisesta, poiskuljettamisesta ja siivouksesta. HUOM: kaikenlainen kiinnittäminen yliopiston katto-, pilari- ja seinärakenteisiin
on kielletty. Messurakentaja MSP Oy: ltä voi näyttelyyn tilata näyttelyseinäkkeitä, erikoiskalusteita ja
somisteita – pyydä lisätietoja.
Sähköt
Järjestäjä vastaa alueen yleisvalaistuksesta. Näyttelyosastojen sähköt sisältyvät hintaan, mutta ne on
tilattava etukäteen. Jakelujännite yliopiston tiloissa on 220 V.
Tietoliikenne
Tietoliikenneyhteydet eivät sisälly näyttelyosaston hintaan. Internet-yhteyden osastolle saa tarvittaessa
hintaan € 75 / osasto (alv 0 %). Tietoliikenneyhteyksiä varten käytetään dhcp:tä tai kiinteää iposoitetta.
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Vakuutukset
Näytteilleasettajien on itse huolehdittava mahdollisista vakuutuksista; näyttelyä ei ole järjestäjien toimesta erikseen vakuutettu. Tarvittaessa yliopistolta löytyy jonkin verran varastotiloja, jonne materiaalia/laitteita voi laittaa yöksi säilöön, mutta se tapahtuu näytteilleasettajan omalla vastuulla.
Näyttelyvaraukset ja –maksut
Sitova näyttelytilan varaus tehdään oheisella lomakkeella. Järjestäjän kirjallisesti vahvistama varaus on
molempia osapuolia sitova. Järjestäjä määrää näyttelyosastojen lopullisen sijainnin ottaen huomioon
tilojan tarkoituksenmukaisen käytön ja näyttelyn kokonaisuuden. Järjestäjä lähettää näytteilleasettajille
vahvistuksena piirroksen, johon osaston sijainti ja mitat on merkitty.
Näyttelymaksut voi maksaa luottokortilla tai pyytää laskutusta.
Peruutus
Mahdollinen peruutus on tehtävä kirjallisena kongressipalveluun. Mikäli peruutus on tehty 15.3.2004
mennessä, näyttelymaksu palautetaan. Ei palautuksia tämän päivämäärän jälkeen tehdyistä
peruutuksista. Kaikista palautuksista vähennetään € 50 toimitusmaksu.
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