PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA
Za razstavljavce na 34. Slovenskem knjižnem sejmu, ki ga organizirata Zbornica knjižnih
založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije (Dimičeva 13, 1000 Ljubljana) ter
Cankarjev dom (Prešernova 10, 1000 Ljubljana), v nadaljevanju organizatorja.

1
1.1

Datum prireditve
34. Slovenski knjižni sejem bo potekal v Cankarjevem domu med 20. in 25. novembrom
2018. Slovesno odprtje bo v torek, 20. novembra, za obiskovalce pa bo sejem prav tako
odprt od torka 20., do nedelje, 25. novembra.

1.2

Organizatorja si pridržujeta pravico, da sejem prestavita, spremenita datum odprtja,
prilagodita odpiralni čas, sejem zapreta za javnost, ga predčasno zapreta ali pa
odpovesta v celoti, če za to obstajajo objektivni razlogi.

2
2.1

Razstavljavci
Pri razstavi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe s področja založništva in knjigotrštva
iz Slovenije in tujine.

2.2

Termin »razstavljavec« zajema tudi časopise in revije s stalno literarno rubriko,
izobraževalne publikacije in računalniško programsko opremo (e-knjige). Na razstavi
lahko tako sodelujejo založniki, samozaložniki, knjigotržci, knjigarnarji, knjižni klubi,
antikvariati, prodajalci na debelo, knjižnice in tiskarji.

2.3

V primeru sporov končno odločitev o ukrepih sprejme upravni odbor 34. Slovenskega
knjižnega sejma. Če razstavljeni artikli niso v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, se
razstavljavec ne more udeležiti sejma, stroškov najema prostora in vpisa v katalog pa se
mu, ob odpovedi zaradi kršitev pravil in pogojev ne povrne.

2.4

Prijavljeni razstavljavec (ki mora poleg najema prostora plačati tudi obvezen vpis v
elektronski katalog razstavljavcev), nima pravice po svoji volji oziroma presoji oddati
svojega razstavnega prostora drugemu. Na zakupljenem razstavnem prostoru tako lahko
sodeluje le razstavljavec, ki je naveden v prijavi (in katalogu razstavljavcev). V primeru,
da na razstavnem prostoru svoje izdelke prodaja založnik, ki ni najemnik tega razstavnega
prostora, bo predsednik upravnega odbora 34. SKS, po odločitvi upravnega odbora,
razstavni prostor najemniku odvzel.

3
3.1

Razstavni artikli
Razstavljeni so lahko vsi založniški proizvodi in tiskano gradivo ter tudi ovojnine in drugi
proizvodi, potrebni za publikacije, avdiovizualne in računalniške medije.

3.2

Razstavljavci lahko svojo prodajo in promocijo izvajajo izključno le v okviru razstavnega
prostora, ki ga zakupijo. Druge oblike promocije, kot je deljenje letakov in gradiva zunaj
razstavnih prostorov, na Slovenskem knjižnem sejmu niso dovoljene.

3.3

Organizator ne izvaja cenzure, vendar publikacije na sejmu ne morejo biti razstavljene,
če slovenska zakonodaja, sodišče ali sodna odločba druge države, veljavna tudi v
Sloveniji, prepoveduje izdelavo, distribucijo ali uvoz tovrstnih publikacij.

3.4

Tovrstne, sodno prepovedane publikacije, na sejmu ne smejo biti predstavljene in
oglaševane.

4
4.1

Prijave in dodelitev razstavnih prostorov
Prijavite se lahko izključno prek spletne strani www.knjiznisejem.si do 30. junija 2018.
Oddaja prijave ni mogoča brez sprejetja pravil in pogojev za sodelovanje. Prijave
razstavljavcev, ki nimajo poravnanih obveznosti s 33. Slovenskega knjižnega sejma (ali
prejšnjih sejmov), ne upoštevamo.

4.2

Pri razvrščanju razstavnih prostorov upoštevamo le prijave razstavljavcev, ki sprejmejo in
spoštujejo pravila in pogoje sodelovanja ter se prijavijo v roku (oziroma pri poznih prijavah
do zasedbe razpoložljivega prostora). Prednost pri dodeljevanju razstavnega prostora
imajo založniki, ki stalno sodelujejo na Slovenskem knjižnem sejmu. Ob pravočasni prijavi,
poravnanih obveznostih in sprejetju pravilnika so stalni razstavljavci upravičeni do najema
enakega praznega razstavnega prostora kot na sejmu leto prej. Če prijavljeni
razstavljavci na prejšnjem sejmu niso sodelovali, so obravnavani kot novi razstavljavci (ne
morejo uveljavljati prednosti pri dodeljevanju razstavnega prostora na podlagi stalnosti).
Organizatorja si pridržujeta pravico, da želje razstavljavcev prilagodita prostoru, ki je na
voljo.

4.3

V začetku septembra 2018 prijavljene razstavljavce upravni odbor obvesti o dodelitvi
razstavnih prostorov. Pritožbe zoper dodeljeni prostor so mogoče v osmih dneh. Če v tem
času ne prejmemo pisne pritožbe, velja, da se razstavljavec strinja z dodeljenim
prostorom. Po preteku osemdnevnega roka razstavljavci prejmejo predračun za najem
prostora in vpis v katalog.

4.4

Prijavljeni razstavljavci lahko brezplačno odpovejo razstavni prostor v do 8 dneh po
prejetju obvestila o dodelitvi razstavnih prostorov. Po tem datumu morajo ob odpovedi
v celoti plačati najem razstavnega prostora. Če organizatorjema ob odpovedih po
možnem brezplačnem odpovednem roku uspe najti drugega razstavljavca, tistemu, ki
odpoveduje sodelovanje organizatorja povrneta 90 % vrednosti najema.

4.5

Strinjanje s pogoji in pravili ter potrditev prijave ne veljajo kot potrditev želene velikosti in
umeščenosti razstavnega prostora. Obvestilo o potrditvi udeležbe, lokacije in velikosti
razstavnega prostora razstavljavci prejmejo septembra 2018 po elektronski pošti, katere
naslov navedejo ob prijavi.

4.6

Razstavljavci, ki na sejmu kršijo pravilnik, ob morebitni prijavi na naslednji sejem ne morejo
uveljavljati prednosti pri dodeljevanju razstavnega prostora (na podlagi stalnosti), ampak
so obravnavani kot novi razstavljavci.

4.7

Vsa razstavna oprema in razstavni produkti morajo biti postavljeni na dodeljenem
razstavnem prostoru. Elementi zunaj razstavnega prostora na hojnici (panoji, regali,
knjige, table itd.) morajo biti ob neupoštevanju pravila na poziv organizatorja odstranjeni.

5

Elektronski katalog razstavljavcev
Katalog razstavljavcev izide v elektronski obliki, vpis vanj pa je obvezen za vse nosilce
razstavnih prostorov in njihove morebitne sorazstavljavce. V katalogu so objavljeni opisi
razstavljavcev, ki tekst za objavo vnesejo v spletno prijavo.

6

Razstavne konstrukcije
Oprema in postavitev razstavnih konstrukcij morata biti v skladu s Tehničnimi navodili za
razstavljavce, ki jih prejmejo vsi razstavljavci po obvestilu o dodelitvi razstavnih prostorov
ali predračunu za najem razstavnih prostorov. Razstavljavci lahko postavijo svoje
razstavne konstrukcije le v okviru zakupljenega prostora. Ob kršitvah določil o postavitvi
razstavnih konstrukcij organizator lahko ukrepa in spremeni postavitev na sejmu,
morebitne nastale stroške zaradi teh sprememb pa nosi kršitelj.

7

Plačilni pogoji

7.1

Pravico do popusta Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev pri GZS lahko član uveljavi
le, če ima poravnane vse obveznosti (članarino in druge storitve) do Zbornice z
zapadlostjo več kot devetdesetih dni. Če prijavljeni razstavljavec že ima račun ali
predračun s popustom, do katerega ni upravičen, prejme novi račun ali predračun v
višini priznanega popusta.

7.2

Prijavljeni razstavljavci v septembru prejmejo predračun za najem praznega razstavnega
prostora in vpis v katalog razstavljavcev. Rok plačila je 19. oktober 2018. Vsem
razstavljavcem, ki do takrat ne poravnajo računa za najem praznega prostora in
vpisnine, lahko po odločitvi organizatorjev odvzamemo prostor in ga dodelimo
založnikom, ki zamudijo rok prijave ali želijo zakupiti dodaten razstavni prostor. Če
razstavljavec do 19. oktobra ne prejme predračuna za najem praznega prostora in vpisa
v katalog, je dolžan o tem nemudoma obvestiti organizatorja.

7.3.

Vsa naročila za razstavno opremo in priključke naročene po 9.11.2018 bomo na osnovno
ceno obračunali 20% pribitek.

8

Varovanje
Vsak razstavljavec je dolžan sam poskrbeti za zavarovanje predmetov proti požaru,
izgubi, kraji ali poškodbi. Cankarjev dom bo poskrbel za fizično varovanje razstavnih
prostorov v času, ko je prireditev zaprta. Med pripravo in podiranjem razstave je
varovanje v izključni pristojnosti razstavljavca.

9

Neupoštevanje pogojev in pravil za sodelovanje
Organizator si pridržuje pravico razstavljavca izključiti s sejma zaradi neupoštevanja pravil
navkljub opozorilom, ali zaradi vnovičnega kršenja pogodbenih določb, zaradi česar je
bil že opozorjen na prejšnjih sejmih. Ob hudih kršitvah lahko organizatorja razstavljavcu
odvzameta pravico do udeležbe na prihodnjih sejmih. Namesto izključitve ima
organizator pravico razstavljavcu prisoditi globo do 50 odstotkov najemnine stojnice.

10

Pritožbe razstavljavcev
Vse pritožbe ali zahtevki razstavljavcev morajo biti v pisni obliki poslani na naslov
organizatorjev najpozneje v petnajstih (15) dneh po koncu prireditve.

11

Spori
Morebitne spore rešujeta pogodbeni stranki sporazumno, sicer pa je za takšne primere
pristojno sodišče v Ljubljani.

Upravni odbor 34. Slovenskega knjižnega sejma

