
Deltagarvillkor Uiva 2018 Flytande 
 

1. Verkställning 
 
Arrangör: Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf 

Plats: Helsingfors Segelklubb HSK rf, Hallonnäs parkväg 1, 00210 Helsingfors (Drumsö) 

Tidpunkt: 16–19.8.2018 

Öppethållningstider: torsdag och fredag kl. 12.00–20.00, lördag och söndag kl. 10.00–18.00 

Inträdesbiljetter: vuxna 15 EUR, barn (7–15 år) 5 EUR, under 7-åringar gratis i sällskap av 

förälder. 

 

2. Platshyrorna 
 
På platshyrorna och anmälningsavgiften tillkommer 24 % mervärdesskatt. Finnboats 

medlemsrabatt på alla platshyror är 25 %. Platshyrorna definieras enligt kvadratmetrarna på 

följande sätt: 

 

• BRYGGPLATSER: 28,00 EUR/m2, rabatt för båt nr 2 är 20 %, nr 3 30 %, nr 4 40 %, för 

båt      nr 5 och därpå följande 50 %. Båt nr 1 är alltid störst, nr 2 näst störst osv. 

• MONTRAR I UTSTÄLLNINGSTÄLTEN: 395 EUR/12 m2 avdelning, montrarnas djup 4 m 

och bredd 3 m. 

• HÖRNPLATSER I UTSTÄLLNINGSTÄLTEN: 434,50 EUR/12 m2 avdelning 

• 5 m x 5 m (25 m2) utställningstält: 790,00 EUR/st 

• LANDAVDELNINGAR (SMÅBÅTAR, TRAILERS, FASTA KONSTRUKTIONER): 27,00 

EUR/m2 

• Underutställare 200 EUR/st 

• El 60,00 EUR/st (båt, tältavdelning eller landmonter) 

 

Utställningstälten har tak, bakväggar och stängbar frontsida. Hörnavdelningarna har dessutom 

stängbar gavelvägg. 

 

Obs. Det är inte tillåtet att medföra egna tält till utställningsområdet. Fasta 

konstruktioner skall i förväg godkännas hos arrangören. 

 
Registreringsavgiften t.o.m. 4.5.2018 är 100,00 EUR och därefter 200,00 EUR. 

Registreringsavgiften returneras inte även om deltagandet skulle annulleras. 

 
3. Utställarna och produkterna 

 
Utställningen är öppen för nya produkter som saluförs professionellt eller tillverkas på 

beställning. Utställningen är öppen för tillverkare av båtar eller andra produkter i båtbranschen 

för deras befullmäktigade representanter samt branschens myndigheter, organisationer och 

publikationer. Endast de produkter som arrangören godkänt, kan ställas ut. Arrangören har 

rätt att förkasta anmälan. Observera att registreringsavgiften inte återbördas, så ifall du är 

osäker om din produkt kan godkännas, tag kontakt med Finnboats kansli (info@finnboat.fi). 

 
4. Reservering av utställningsutrymme 
 

Utställningsutrymmet reserveras med anmälningsblanketten inom utsatt dag. Den av 

arrangören i samband med faktureringen bekräftade reserveringen är ett för bägge parterna 

bindande avtal om utställningsplatsen och platshyran. Utställaren har inte rätt att utan 

arrangörens skriftliga tillstånd hyra ut eller överlåta sin avdelning eller en del av den. 

 

 



5. Utställningsmonterns placering 
 
Arrangören bestämmer båtarnas/montrarnas slutliga placering. Vid utplaceringen beaktar man 

utställarens önskemål om platsens placering, monterns storlek, anmälningstiden, utställarens 

långvariga kundförhållande samt hur montern och produkterna är förenliga med en viss del av 

utställningsområdet. Arrangören har rätt att vid eventuell utrymmesbrist begränsa det antal 

båtar utställaren anmält till utställningen eller storleken på dem samt storleken på tält- eller 

landmontern. 

 
6. Betalning av platshyran 

 
Platshyran skall erläggas t.o.m. 3.8.2018. En betald platshyra är en 
förutsättning för deltagandet i utställningen. 

 

7. Annullering av deltagande 
 
Utställaren har rätt att skriftligt annullera sitt deltagande. Ifall utställningsplatsen annulleras 

1–30.6 indriver arrangören 25 % av de kostnader som förfallit för utställaren. Ifall 

utställningsplatsen annulleras 1.7 eller därefter, indriver arrangören alla kostnader som förfallit 

för utställaren till fullt värde. Registreringsavgiften skall betalas enligt punkt 2. 

 
8. Framsättning och uppbyggnad av montrarna 

 
Utställaren svarar själv för uppbyggnaden av sin monter. Arrangören har rätt att inspektera 

konstruktionerna och föreskriva behövliga förändringar. Då man bygger upp och demonterar 

avdelningarna skall man iakttaga följande och senare speciellt givna anvisningar: 

 

• man får inleda byggandet av landmontrar och hämta båtar onsdag 15.8 kl. 9.00. Den 

styrda mottagningen av båtar upphör kl. 20.00. 

• avdelningarna skall vara färdiga senast torsdag 16.8 kl. 10.00.  

• man får inleda demonteringen av utställningen söndag 19.8 efter kl. 18.00. Båtarna 

skall föras bort senast måndag 20.8 kl. 12.00. Landmontrarna skall demonteras senast 

måndag 20.8 kl. 14.00. 

• man skall separat komma överens med HSK:s hamnkapten om att hämta båtarna före 

eller lämna kvar dem efter utsatt tid i HSK:s båthamn 

• man får inte skada utställningsplatsens fasta eller lösa egendom. Utställaren är skyldig 

att ersätta all den skada han förorsakar bryggorna eller miljön. 

• Det är på grund av säkerhetsskäl förbjudet att fästa olika konstruktioner på bryggorna. 

 
9. Transport av varor 

 
Utställaren transporterar sina varor till och från utställningsplatsen på egen bekostnad. 

Arrangören svarar ej för emottagandet, lossningen eller förvaringen av varor och svarar ej för 

avsändningen av varor efter utställningen. 

 

10. Bevakning och försäkringar 
 
Arrangören svarar för bevakningen och den allmänna ordningen på utställningsområdet, men 

svarar inte för eventuell skada på båtar/produkter, konstruktioner o.dyl. eller för att dessa 

försvinner. Den försäkring arrangören tagit ersätter de skador på tredje person som 

förorsakats av arrangörspersonalens åtgärder eller anordningar. De skador som i övrigt 

förorsakats utställaren ersätts ej av ansvarsförsäkringen. Utställaren skall själv sköta om att 

han har de försäkringar han anser vara nödvändiga. 



 
11. Utställningskatalog 

 
Utställaren och produkterna som presenteras nämns utan ersättning i den utställningskatalog 

som arrangören trycker upp.  

 

12. Person- och kundkort 
 

Utställaren får, då han betalat sin platshyra, till sin användning under utställningen personkort, 

vilka berättigar till fritt inträde till utställningsområdet. Kortet är personligt och ej för personer 

under 16 år. Kortet bör hållas synligt när man är på utställningsområdet. 

 

För varje båt som finns vid bryggan får man kostnadsfritt 1 personkort (som undantag för över 

40-fots båtar 2 kort för den första båten och 2 kort för den andra båten). 

För land- och tältavdelningar ges kort enligt följande: 

 

under 14 m2 monter = 2 kort 

14–24 m2 monter = 4 kort 

25–50 m2 monter = 6 kort 

över 50 m2 monter = 10 kort 

 

underutställare = 1 kort 

 

För personkort som beställs utöver dessa debiteras 12 EUR/st (inkl. moms). Arrangören postar 

gratiskorten automatiskt (i hemlandet) till utställarna, utställarna beställer således endast de 

extra personkort de behöver. 

 

Utställaren kan på förhand beställa kundinbjudan, som kostar 10 EUR/st (inkl. moms). 

Inbjudningarna sänds per e-post eller kan under utställningen hämtas i utställningskansliet. 

Man måste beställa minst 5 inbjudan. Kundinbjudan som använts faktureras efter 

utställningen. 

 
13. Testseglingar och –körningar 

 
Testseglingar och körningar med utställningsbåtar förverkligas utom utställningens 

öppethållningstider. Utställaren får inte lämna sin bryggplats under öppethållningstiden. 

 

14. Minutförsäljning 
 
Minutförsäljning av båttillbehör är tillåtet under utställningen. 

 
15. Allmänna föreskrifter 

 
Utställaren förbinder sig att följa dessa deltagarvillkor samt föreskrifter, som utöver dessa som 

komplettering läggs fram eller meddelas på utställningsområdet. I det fall att Båtbranschens 

Centralförbund Finnboat rf inte på grund av oöverkomliga förhinder kan arrangera 

utställningen under ovan nämnda tidpunkt, förbehåller sig arrangören rätten att annullera 

utställningen eller att flytta datum. 


