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Parodos „SUMANI MAMA 2019“ dalyvio paraiška 

Paraiškos priimamos iki 2019 m. balandžio 19 d. 

Įmonės pavadinimas:  

Įmonės kodas:  

PVM mokėtojo kodas:  

Adresas:  

Tel. nr.:  

Interneto svetainė:  

Atsakingas už parodą asmuo (vardas pavardė, tel., el.p.):  

Pagrindiniai eksponatai pristatomi parodoje:  

Tekstas el. kataloge apie jus:  

 

 

 

Pateikdamas šią paraišką, dalyvis patvirtina savo dalyvavimą parodoje ir sutinka su visomis 

dalyvavimo parodoje sąlygomis, kurios yra neatsiejama šios paraiškos dalis, bei įsipareigoja 

jas vykdyti. 

 

 

 

 

Data    Pareigos, vardas, pavardė    Parašas 
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DALYVAVIMO PARODOJE „SUMANI MAMA 2019“ SĄLYGOS 

1. Parodos organizatorius 

VšĮ „Atsakinga šeima“ 

Įm. k. 304447197, ne PVM mokėtojas 

Mažoji g. 5-22, LT-45308 Kaunas 

el.p. gitana@sumanimama.lt  

2. Vieta ir darbo laikas 

1. Parodos vieta: Litexpo, Laisvės pr. 5, 04215, Vilnius, Lietuva 

2. Paroda vyks: 2019 m. gegužės 11 d. nuo 10 iki 18 val. Durys atidaromos nuo 9 val. 

3. Dalyvių registracija ir stendų įrengimas: gegužės 11 d. nuo 7 iki 9 val. 

4. Ekspozicinių stendų išmontavimas ir išvežimas: gegužės 11 d. nuo 19 iki 22 val.  

5. Gegužės 11 d. dalyviai su dalyvio pažymėjimais į vidaus ekspozicijas įleidžiami nuo 

7 val. 

6. Parodos darbo valandomis ir ekspozicinių stendų montavimo bei išmontavimo metu 

už stendų bei eksponatų saugumą atsako patys dalyviai. 

3. Dalyvio paraiškos pateikimas  

1. Paraiška-sutartis pildoma internetiniame puslapyje 

https://konferencija.sumanimama.lt/paroda arba užpildomas pirmasis šių sąlygų lapas 

ir atsiunčiama el.paštu goda.konferencijos@gmail.com. Internetu pateikta dalyvio 

paraiška yra neatsiejama dalyvavimo sąlygų dalis, laikoma teisiniu ir dalyvį 

įpareigojančiu dokumentu. Dalyvių paraiškos registruojamos iki 2019 m. balandžio 

19 d. Paraiškos, pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, priimamos pagal galimybes.  

 

mailto:gitana@sumanimama.lt
https://konferencija.sumanimama.lt/paroda
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2. Užpildžius paraišką, organizatorius parenka bei suderina su dalyviu stendo vietą 

pastato viduje ekspozicijai įrengti. 

4. SUBEKSPONENTAI  

1. Dalyvis į savo stendą negali priimti subeksponentų (kitų įmonių eksponatų). 

5. DALYVAVIMO MOKESTIS 

Registracijos mokestis – 180,00 Eur (organizatorius ne PVM mokėtojas). Į kainą įskaičiuota: 

• informacijos apie dalyvį pateikimas el. kataloge;  

• 2 vnt. dalyvio kortelių kiekvienam užsakytam standartiniam ekspozicijos plotui;  

• interneto ryšys salėje;  

• bendras patalpų apšvietimas;  

• bendrų erdvių valymas;  

• standartinio parodos ploto įrengimas:  

o plotas 9 kv.m. (3x3); 

o sienelė jūsų įmonės logotipui ar savireklamai (sienelės aukštis – 2,5 m, plotis 

– 1m). Spauda ant sienelės į kainą neįskaičiuota; 

o 1 stalas (dydis - 80 x 80 cm); 

o 1 kėdė; 

o 1 elektros įvadas 2kW 220v. 

6. PAPILDOMA STENDO ĮRANGA IR JO ĮRENGIMAS PAGAL INDIVIDUALŲ 

PROJEKTĄ  

1. Dalyvis savo stendui gali užsisakyti papildomos stendo įrangos ar paslaugų, taip pat 

įrengti stendą pagal individualų projektą. Dėl stendo projekto prašome kreiptis į 

parodų įrengimo vadovę Godą Leseckaitę, tel. 861326413 arba el. paštu 

goda.konferencijos@gmail.com. 

7. MOKĖJIMO SĄLYGOS  

1. Parodos organizatorius, gavęs paraišką-sutartį, išsiunčia dalyviui sąskaitą-faktūrą 

registracijos mokesčiui 100 % dydžio sumai sumokėti. Ją dalyvis privalo sumokėti 

per 14 kalendorinių dienų nuo šios sąskaitos išrašymo dienos. 
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2. Laiku nesumokėjus dalyvio registracijos bei avansinio mokesčio, dalyvio paraiška 

netvirtinama ir stendui rezervuotas plotas gali būti skirtas kitam dalyviui.  

3. Dalyvis, iki 2019 m. balandžio 19 d. privalo visiškai atsiskaityti už nuomojamą stendo 

plotą, stendo įrangą ir paslaugas.  

4. Dalyviui, atsisakius parodoje dalyvauti, registracijos mokestis negrąžinamas.  

8. BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Už parodoje vykdomų darbų saugą, priešgaisrinę ir civilinę saugą, taip pat, parodoje 

dirbsiančių darbuotojų visais minėtais ir kitais organizaciniais klausimais 

instruktavimą atsako parodos dalyvis.  

2. Pasirengimo parodai ir parodos metu sugadinus stendo įrangą ir padarius bet kokią 

žalą parodos organizatoriams ar tretiesiems asmenims, parodos dalyvis privalo 

atlyginti 100 % stendo vertės bei, kitu atveju, įvertintą ir suderintą žalos dydį.  

3. Šios dalyvavimo parodoje sąlygos ir dalyvio pateikta paraiška yra dvišalis 

organizatoriaus ir dalyvio susitarimas suvisomis juridinėmis pasekmėmis. Dalyvis, 

pateikęs organizatoriui dalyvio paraišką, patvirtina savo įsipareigojimą laikytis visų 

čia išdėstytų dalyvavimo sąlygų.  

 

DAUGIAU INFORMACIJOS 

Projekto vadovė Gitana Ginkevičė 

el.paštas gitana@sumanimama.lt 

Parodos vadovė Goda Leseckaitė 

el.paštas goda.konferencijos@gmail.com 

 

mailto:gitana@sumanimama.lt
mailto:goda.konferencijos@gmail.com

