Allmänna bestämmelser
B. Babywearing AB benämns vidare som arrangören.
Anmält företag benämns vidare som utställaren.
1. Anmälan om deltagande som utställare är bindande.
2. Anmälningarna registreras i den ordning de inkommer till arrangören. Plats kan inte ställas till
förfogande sedan hela mässutrymmet fullbokats. Plats tilldelas enligt följande princip:
• Anmälan ska ha inkommit innan sista datum för anmälan. De som inkommit med anmälan efter
detta datum tilldelas ledigt område i mån av plats.
• Om utställare önskar ett visst område kommer arrangören verka för att önskemålet ska tillgodoses,
men arrangören har rätt att göra justeringar fram till mässdagen.
3. Utställare ska faktureras snarast efter anmälan och fakturan ska betalas i sin helhet inom 30 dagar,
eller enligt överenskommelse senast före festivalens öppnande. I annat fall äger arrangören rätt att
inskränka på monterytan och tillhörande utrustning om så erfordras.
4. Avbokning ska ske skriftligen. Avbokning accepteras innan fakturan förfallit till betalning.
Avbokning kan dock ej göras efter sista anmälningsdagen om denna infaller tidigare än fakturans
förfallodag.
5. Utställda varor ska vara i överensstämmelse med statliga myndigheters
och/eller kontrollorgans bestämmelser och ska där så krävs, vara försedda med godkännande från
berörda myndigheter eller organ. Arrangören friskriver sig allt ansvar för skador eller ålägganden till
följd av att bestämmelser inte följts eller att ett godkännande inte inhämtats. Om detta uppstår ska
utställaren ersätta arrangören för alla kostnader.
6. Reklamanordningar, skyltar och andra utställningsföremål ska befinna sig i montern. Anordningar
som står utanför montern ska flyttas på uppmaning av arrangören eller kan flyttas bort av arrangören
om inte uppmaning följs.
7. Det är inte tillåtet för utställare att utan arrangörens tillstånd
– placera föremål utanför monterområde eller blockera brandskyddsanordningar,
reservutgångar eller el-centraler
– ordna sin monter, sina dekorationer, demonstrationer och försäljning på sätt som stör andra
utställare och besökare.

8. Utställare är skyldig att underkasta sig de jämkningar i plats och utrymme som kan behövas på
grund av oförutsedda omständigheter.
9. Utställare har inte rätt att framföra musik i monter eller ha annan verksamhet som stör omgivande
monterinnehavare.
10. Utställaren får inte göra åverkan på fasta byggnadsdelar. Spikning, målning, tejpning etc. är inte
tillåten.
11. Varje utställare ska själv försäkra sina utställningsföremål och sin personal. Undantaget är den
utrustning som arrangören hyr ut i det paket som utställaren köpt av arrangören. För skada på
person eller festivalens lokaler eller annan egendom, vilken orsakas av utställaren eller utställarens
personal, är utställaren ansvarig och ersättningsskyldig.
12. Montern ska vara uppackad och färdigställd av utställaren innan tidpunkten för festivalens
öppnande. Nedpackning eller nedmontering av monter får inte påbörjas innan festivalen avslutas och
stängts.
13. Utställare är skyldig att inom festivalområdet följa festivalledningens föreskrifter samt de
säkerhetsföreskrifter som myndigheter eventuellt kan utfärda.
14. Vid överträdelse av allmänna bestämmelser kan utställaren med personal avvisas från
utställningen. Utställaren har inte rätt att med anledning av detta mot arrangören väcka krav på
återbetalning av erlagda avgifter eller om skadestånd.
15. Uppgifter om utställaren publiceras i den digitala mässkartan.
16. Utställare åtar sig tillhandahålla arrangören utställarens logotype, information om utställaren,
produktbilder m.m. för marknadsföring via kanaler som arrangören bestämmer.
17. Utställare ger arrangören förfoganderätt över de bilder, material, filer m.m. som lämnas till
arrangören i detta syfte.
18. Utställare åtar sig att säkerställa att eventuella produkter och material anländer i tid till festivalen
samt blir upphämtade efter festivalens avslutande enligt angiven instruktion.
19. Arrangören förbehåller sig rätten att filma, fotografera och ta ljudupptagningar under festivalen
och använda materialet nu och i framtiden. Arrangören äger rättigheterna till materialet och
förbehåller sig rätten att redigera materialet vid behov.

