Reglamentas
I. BENDRIEJI NUOSTATAI
1. Šis "Dalyvavimo parodose ir mugėse reglamentas" (toliau Reglamentas) yra neatsiejama sudėtinė sutarties tarp
LITEXPO ir Dalyvio dėl jo dalyvavimo ir parodos ploto suteikimo parodoje ar mugėje dalis, kuri nustato kiekvienos
LITEXPO rengiamos parodos ar mugės Dalyvio ir LITEXPO bendrąsias tarpusavio teises ir pareigas.
2. Kitas šios sutarties sąlygas nustato kiekvieno Dalyvio užpildyta, atsiųsta ir LITEXPO akceptuota paraiška-sutartis
bei konkrečiai parodai ar mugei skirtos specialiosios dalyvavimo parodoje ar mugėje sąlygos.
3. Šiame Reglamente LITEXPO yra suprantama kaip UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras "Litexpo", esantis
Laisvės pr.5, LT-04215 Vilnius, o "Dalyvis" yra asmuo, registruotas dalyvauti LITEXPO rengiamoje parodoje ar
mugėje ir šiame Reglamente nustatyta tvarka sudaręs su LITEXPO sutartį dėl dalyvavimo ir parodos ploto
suteikimo parodoje ar mugėje.
II. DALYVAVIMO SĄLYGOS
4. LITEXPO rengiamoje parodoje ar mugėje šiame Reglamente nustatytomis sąlygomis gali dalyvauti kiekvienas,
pristatantis eksponatus, atitinkančius parodos ar mugės tematiką.
5. LITEXPO pateikia informaciją apie rengiamas parodas ar muges tiesiogiai arba žiniasklaidoje. Tiesiogiai teikiamą
informacinę medžiagą gali sudaryti kainoraščiai, prospektai, taip pat konkrečiai parodai ar mugei skirta
informacinė-reklaminė medžiaga. Su visa informacine medžiaga taip pat galima susipažinti LITEXPO internetinėje
svetainėje adresu www.litexpo.lt , LITEXPO patalpose (Laisvės pr.5, LT- 04215 Vilnius, Lietuva) arba, pateikus
prašymą, ji yra išsiunčiama tiesiogiai prašymą pateikusiam asmeniui.
6. Susipažinęs su visa LITEXPO pateikta informacija, asmuo turi joje nustatyta tvarka ir terminais pareikšti savo
ketinimą dalyvauti parodoje ar mugėje, registruodamasis ir pildydamas paraišką-sutartį elektroninėje paraiškų
užsakymo sistemoje (EPUS), vėliau užpildytą ir pasirašytą bei įmonės ar organizacijos antspaudu patvirtintą
paraišką-sutartį atsiųsti paštu, faksu ar įteiktt tiesiogiai. Paraiškos-sutarties forma turi būti pasirašyta įmonės ar
organizacijos įgalioto asmens.
7. Paraiškos-sutarties gavimo data laikoma jos gavimo LITEXPO data.
8. Kai LITEXPO gauna ir patvirtina Dalyvio pateiktą paraišką-sutartį, asmuo, ketinantis dalyvauti konkrečioje
LITEXPO rengiamoje parodoje ar mugėje, yra registruojamas jos Dalyviu. Apie tai Dalyvis informuojamas
elektroniniu laišku. Nuo šio momento yra laikoma, kad sutartis tarp LITEXPO ir Dalyvio dėl jo dalyvavimo ir
parodos ploto suteikimo parodoje ar mugėje yra sudaryta.
9. Sutartimi dėl dalyvavimo ir parodos ploto suteikimo parodoje ar mugėje LITEXPO įsipareigoja atlygintinai suteikti
Dalyviui parodos plotą parodoje ar mugėje jos laikotarpiui, taip pat suteikti kitas Dalyvio užsakytas LITEXPO
paslaugas, o Dalyvis šiame Reglamente, paraiškoje-sutartyje, specialiose dalyvavimo parodoje ar mugėje sąlygose,
Stendų projektavimo reglamente, Bendrųjų techninių sąlygų stendų ekspozicijų statytojams ir Bendrųjų
priešgaisrinės saugos taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis įsipareigoja dalyvauti parodoje ar mugėje jam
suteiktame parodos plote, priimti LITEXPO paslaugas, naudotis jomis pagal tikslinę paskirtį ir už jas sumokėti.
10. Paraišką-sutartį Dalyvis pildo elektroniniu būdu. Nuo jos patvirtinimo momento Dalyvis įstatymų nustatyta
tvarka atsako už paraiškos-sutarties, šio Reglamento, specialiųjų dalyvavimo parodoje ar mugėje sąlygų, Stendų
projektavimo reglamento, Bendrųjų techninių sąlygų stendų ekspozicijų statytojams ir Bendrųjų priešgaisrinės
saugos taisyklių pažeidimus, taip pat atsako už pažeidimus, jei juos padaro Dalyvio subeksponentas.
11. Ne vėliau kaip per 5 dienas nuo paraiškos-sutarties patvirtinimo LITEXPO, Dalyvis privalo sumokėti paraiškojesutartyje nustatyto dydžio registracijos mokestį, prieš tai gavęs išankstinio apmokėjimo sąskaitą iš LITEXPO.
Dalyviui nesumokėjus šio registracijos mokesčio nustatytu laiku, LITEXPO turi teisę, be išankstinio įspėjimo,
perduoti Dalyvio užsakytą plotą kitam Dalyviui, pateikusiam paraišką-sutartį ir sumokėjusiam registracijos mokestį.
12. LITEXPO pasilieka sau visišką teisę neakceptuoti paraiškos, jei paraiška-sutartis gaunama pasibaigus
informacinėje medžiagoje nurodytam paraiškų registracijos laikui, paraiška-sutartis neatitinka informacinėje
medžiagoje nurodytų dalyvavimo sąlygų, reikalavimų arba parodos tematikos, taip pat, jei dalyvis nesilaikė
paraiškos-sutarties pateikimo sąlygų, buvo pažeidęs sutartis su LITEXPO ankstesnėse parodose ar mugėse, arba
dėl parodos ploto trūkumo ar dėl paraiškos turinio jos negalima patenkinti, taip pat, jei LITEXPO atšaukia parodą ar
mugę.
13. LITEXPO pasilieka sau visišką teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo, nutraukti jau sudarytas Dalyvio
dalyvavimo ir parodos ploto suteikimo parodoje ar mugėje sutartis, jei LITEXPO atšaukia parodą ar mugę. Tokiu
atveju pranešimai apie tai išsiunčiami visiems dalyviams ne vėliau kaip per 20 dienų, ir visi Dalyvio LITEXPO
sumokėti mokesčiai yra grąžinami.
14. LITEXPO pasilieka sau visišką teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo, nutraukti jau sudarytą Dalyvio
dalyvavimo ir parodos ploto suteikimo parodoje ar mugėje sutartį, jei dalyvis pažeidžia sudarytos sutarties sąlygas,
nustatytas šiame Reglamente, paraiškoje-sutartyje, specialiosiose dalyvavimo parodoje ar mugėje sąlygose,
Stendų projektavimo reglamente, Bendrosiose techninėse sąlygose stendų ekspozicijų statytojams ir Bendrosiose
priešgaisrinėse taisyklėse, ir per LITEXPO nurodytą laikotarpį pažeidimų neištaiso. Tokiu atveju, Dalyviui yra
grąžinamos visos iš jo gautos sumos, atskaičius LITEXPO patirtus nuostolius. Registracijos mokestis dalyviui yra
negrąžinamas.
15. LITEXPO pasilieka sau visišką teisę vienašališkai pakeisti parodos ar mugės terminus. Tokiu atveju pranešimai
apie tai išsiunčiami visiems parodos dalyviams ne vėliau kaip per 15 dienų. Dalyviui per 10 dienų nuo pranešimo
gavimo raštu atsisakius dalyvauti parodoje ar mugėje pakeistais terminais, laikoma, kad sutartis dėl Dalyvio
dalyvavimo ir parodos ploto suteikimo parodoje ar mugėje yra nutraukta ir LITEXPO sumokėti mokesčiai, tarp jų ir
registracijos mokestis Dalyviui yra grąžinami.
III. ATSISAKYMAS DALYVAUTI PARODOJE AR MUGĖJE
16. Dalyvis turi teisę atsisakyti dalyvauti parodoje ar mugėje, vienašališkai nutraukdamas sutartį dėl dalyvavimo ir

parodos ploto suteikimo parodoje, tačiau tik šiame skirsnyje nustatyta tvarka ir sumokėdamas šiame skirsnyje
nustatyto dydžio kompensaciją.
17. Jei Dalyvis atsisako dalyvauti parodoje ar mugėje, kai iki jos pradžios liko daugiau kaip 30 dienų, Dalyvio
mokama LITEXPO kompensacija yra 15 proc. jo užsakyto parodos ploto kainos (su PVM) dydžio.
18. Jei Dalyvis atsisako dalyvauti parodoje ar mugėje, kai iki jos pradžios liko daugiau kaip 15 dienų, Dalyvio
mokama LITEXPO kompensacija yra 30 proc. jo užsakyto parodos ploto kainos (su PVM) dydžio.
19. Jei Dalyvis atsisako dalyvauti parodoje ar mugėje, kai iki jos pradžios liko mažiau kaip 15 dienų, Dalyvio
mokama LITEXPO kompensacija yra 90 proc. jo užsakyto parodos ploto kainos(su PVM) dydžio.
20. Jei Dalyvis atsisako dalyvauti parodoje ar mugėje, kai iki jos pradžios liko mažiau kaip 5 dienos, Dalyvio
mokama LITEXPO kompensacija yra 100 proc. jo užsakyto parodos ploto kainos(su PVM) dydžio.
21. Pranešimas apie atsisakymą dalyvauti parodoje ar mugėje ir sutarties dėl dalyvavimo ir parodos ploto
suteikimo parodoje ar mugėje nutraukimą turi būti pateiktas raštu. Atsisakymo dalyvauti parodoje ar mugėje data
laikoma šio pranešimo gavimo LITEXPO data.
22. Bet kokiu atveju, išskyrus šio Reglamento II skirsnio 13 ir 15 punktą, Dalyviui atsisakius dalyvauti parodoje ar
mugėje, registracijos mokestis jam yra negrąžinamas.
23. Dalyviui atsisakius dalyvauti parodoje ar mugėje ir vienašališkai nutraukus sutartį dėl dalyvavimo ir parodos
ploto suteikimo parodoje ar mugėje, Dalyviui grąžinama jo sumokėta avansu už užsisakytą parodos plotą suma,
sumažinta LITEXPO tenkančios nustatytos kompensacijos dydžiu. Tuo atveju, jei Dalyvis avansu už užsakytą
parodos plotą buvo dar nesumokėjęs, LITEXPO tenkančią kompensaciją jis privalo sumokėti per 15 dienų nuo
raštiško LITEXPO reikalavimo.
24. Dalyviui atsisakius dalyvauti parodoje ar mugėje ir vienašališkai nutraukus sutartį dėl dalyvavimo ir parodos
ploto suteikimo parodoje ar mugėje, tačiau iki pranešimo nesumokėjus LITEXPO tenkančios kompensacijos,
LITEXPO turi teisę skaičiuoti 0,5 proc. nuo tenkančios kompensacijos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną
uždelstą dieną ir šią kompensaciją kartu su delspinigiais išsireikalauti iš Dalyvio teismine tvarka.
25. Dalyviui atsisakius dalyvauti parodoje ar mugėje ir vienašališkai nutraukus sutartį dėl dalyvavimo ir parodos
ploto suteikimo parodoje ar mugėje, taip pat jam neatvykus į parodą ar mugę iki jos pradžios, LITEXPO turi teisę
laisvai disponuoti Dalyvio užsisakytu parodos plotu savo nuožiūra.
IV. APMOKĖJIMO SĄLYGOS
26. Dalyvis išankstiniu apmokėjimu sumoka už visą paraiškoje-sutartyje nurodytą parodos plotą ne vėliau kaip
likus 10 dienų iki parodos pradžios. Jei LITEXPO gauna ir akceptuoja Dalyvio pateiktą paraišką-sutartį likus mažiau
kaip 10 dienų iki parodos ar mugės pradžios, LITEXPO pateikta išankstinė sąskaita turi būti apmokėta nedelsiant. .
Uždelsiant apmokėti šiame punkte nustatytais terminais, LITEXPO turi teisę skaičiuoti 0,5 proc.nuo tenkančios
kompensacijos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.
27. Dalyviui iš anksto apmokėjus už visą jo užsakytą plotą, LITEXPO turi būti išsiųsta banko patvirtinta mokamojo
pavedimo kopija. Montuoti Dalyvio stendą parodoje ar mugėje leidžiama tik pilnai apmokėjus už visą paraiškojesutartyje nurodytą parodos plotą bei pateikus banko patvirtintą mokamojo pavedimo kopiją.
28. Įsigaliojus sutarčiai tarp LITEXPO ir Dalyvio (šio Reglamento II skirsnio 8 punktas), tačiau Dalyviui iš anksto
nesumokėjus už visą jo užsakytą, tai yra paraiškoje-sutartyje nurodytą parodos plotą, laikoma, kad Dalyvis
atsisakė dalyvauti parodoje ar mugėje, t.y.vienašališkai nutraukė sutartį dėl dalyvavimo ir parodos ploto suteikimo
parodoje ar mugėje. Tokiu atveju galioja III skirsnio nuostatai.
29. PVM sąskaita-faktūra už LITEXPO suteiktą parodos plotą parodoje ar mugėje, taip pat kitas Dalyvio užsakytas ir
pagal patvirtintus įkainius LITEXPO suteiktas paslaugas, įskaitant iš anksto sumokėtas sumas, išrašoma parodos ar
mugės darbo dienomis. PVM sąskaita-faktūra įteikiama kiekvienam Dalyviui pirmąją parodos ar mugės dieną.
Gautą PVM sąskaitą-faktūrą Dalyvis privalo patikrinti ir savo pastabas bei nesutikimus pareikšti nedelsdamas. PVM
sąskaitą-faktūrą pasirašantis asmuo laikomas tam įgaliotu Dalyvio asmeniu.
30. Dalyvis atsiskaityti su LITEXPO už suteiktas paslaugas privalo iki parodos ar mugės pradžios. Parodos metu
užsakytos paslaugos pagal PVM sąskaitą-faktūrą turi būti apmokėtos per 5 dienas parodai pasibaigus. Laiku
neatsiskaičius, LITEXPO turi teisę skaičiuoti 0,5 proc. uždelstos atsiskaityti sumos dydžio delspinigius už kiekvieną
uždelstą dieną ir juos išsireikalauti iš Dalyvio teismine tvarka.
V. EKSPOZICIJA
31. Stendai montuojami, įrengiami ir išmontuojami pagal terminus, nustatytus specialiosiose dalyvavimo parodoje
ar mugėje sąlygose, Stendų projektavimo reglamente, LITEXPO patvirtintose Bendrosiose techninėse sąlygose
stendų ekspozicijų statytojams bei Bendrosiose priešgaisrinėse saugos taisyklėse.
32. Tuo atveju, jei Dalyvis užsisakė tuščią parodos plotą, jis turi teisę pavesti montuoti ir išmontuoti stendą kitai
firmai /ne LITEXPO/. Tuomet Dalyvis turi pateikti ir suderinti stendo projektą ir montavimo bei išmontavimo
terminus su LITEXPO architektais ne vėliau kaip likus dviems savaitėms iki parodos pradžios.
33. Jei suteiktame stende numatyta įrengti elementus, aukštesnius nei 2,5 metro, turi būti suderinta su LITEXPO.
Bendrieji reikalavimai nestandartiniam stendui nustatyti Stendų projektavimo reglamente.
34. Dalyvis gali dekoruoti LITEXPO priklausančio ir Dalyviui suteikto parodos stendo sienas su sąlyga, kad tai
nesužalos stendo įrangos, ir dekoracijas dalyvis pašalins, be žalos įrangai, pasibaigus parodai ar mugei.
35. Stende ar parodos plote parodoje ar mugėje galima eksponuoti tik tuos eksponatus, kurie nurodyti paraiškojesutartyje arba dėl kurių susitarta su LITEXPO.
36. Dalyvis gali priimti į savo stendą kitą eksponentą tik užregistravęs jį savo paraiškoje-sutartyje. Subeksponentui
galioja tie patys reikalavimai kaip ir Dalyviui, tačiau už subeksponento padarytus pažeidimus, paraiškos-sutarties,
šio Reglamento, specialiųjų dalyvavimo parodoje ar mugėje sąlygų, Stendų statymo reglamento, Bendrųjų
techninių sąlygų stendų ekspozicijų statytojams ir Bendrųjų priešgaisrinių saugų taisyklių pažeidimus atsako
Dalyvis.
37. Dalyvis, pasibaigus parodai ar mugei, privalo palikti sutvarkytą parodos plotą, tvarkingą stendo įrangą.

38. Jeigu eksponatai neišgabenami iš parodos ar mugės teritorijos iki išmontavimo pabaigos, už kiekvieną uždelstą
dieną skaičiuojami 0,5 proc. užsisakyto parodos ploto kainos (su PVM) dydžio delspinigiai.
VI. REKLAMA
39. Dalyvis gali reklamuoti savo produkciją tik savo stende ir tai neturi trukdyti kitų dalyvių darbui. Reklama už
Dalyvio stendo ribų, t.y. ant sienų, ant praėjimų tarp stendų ir į kitas parodos sales, fojė yra mokama ir privalo būti
suderinta su LITEXPO.
40. Dalyvis privalo informuoti LITEXPO apie savo rengiamas reklamines akcijas.
41. Dalyvio produkcijos ar paslaugos reklama parodos metu ir pateikimo forma privalo nežeminti žmogiškojo
orumo, nepažeisti etikos normų bei lygių galimybių nuostatų.
42. Reklama per vietinį radiją apmokama pagal atskirą sutarimą.
43. Už reklamos turinį atsako pats Dalyvis.
VII. DRAUDIMAS IR APSAUGA
44. Parodos Dalyvis pats atsako už savo eksponatus jų atvežimo, išvežimo metu, jų apsaugą prieš parodą, jos
darbo metu ir parodai pasibaigus. LITEXPO rekomenduoja Dalyviui apdrausti savo eksponatus parodos ar mugės
darbo ir montavimo bei išmontavimo laikotarpiu.
45. Dalyvis atsako už jo eksponatų padarytą žalą LITEXPO ir tretiesiems asmenims.
46. LITEXPO garantuoja bendrą salių apsaugą nuo parodos patalpų užplombavimo darbo dienai pasibaigus iki
parodos atidarymo kitą dieną.
47. LITEXPO neatsako už nelaimingus atsitikimus, eksponatų pažeidimus, vagystes, stichines ar technines
nelaimes, vandens ar elektros techninius pertrūkius, įvykusius ne dėl LITEXPO kaltės.
48. Tvarkai parodoje ar mugėje ir bendrai apsaugai garantuoti, Dalyvis privalo laikytis visų vidaus tvarkos ir
apsaugos taisyklių, kurių montuojant, išmontuojant stendą ir parodos ar mugės darbo metu reikalauja LITEXPO
atsakingieji asmenys.
49. Apie nelaimingus atsitikimus ir kitus įvykius parodoje ar mugėje, Dalyvis nedelsdamas turi pranešti LITEXPO
administracijai.
VIII. KITOS DALYVIO TEISĖS IR PAREIGOS
50. Kiekvienas Dalyvis gauna iš LITEXPO dalyvio kortelę - ženklą, kuris garantuoja įėjimą į parodos teritoriją.
Kortelių skaičius yra normuojamas ir nurodomas informacinėje medžiagoje ar specialiosiose dalyvavimo parodoje
ar mugėje sąlygose.
51. Dalyvis ir jo subeksponentas privalo pateikti duomenis bei informacinį įrašą į parodos katalogą, jeigu toks
parodos katalogas yra spausdinamas.
52. Dalyvis privalo laikytis tvarkos, saugumo, priešgaisrinės apsaugos ir prekybos taisyklių bei informacinėje
medžiagoje ar specialiosiose dalyvavimo parodoje ar mugėje sąlygose nurodytų sąlygų ir reikalavimų.
53. Dalyviai, atvykę į LITEXPO parodas, privalo laikytis visų eksponentams nustatytų muitinės, mokesčių, įvežimo
tvarkos ir kitų norminių aktų, taisyklių reikalavimų. Raštiško LITEXPO reikalavimo Dalyviui nedelsiant pašalinti
pažeidimus dėl nustatytos tvarkos, priešgaisrinės saugos reikalavimų, kitų administracinių teisės aktų pažeidimų
nesilaikymas traktuotinas kaip esminis šios sutarties pažeidimas.
54. Dalyvis pats visiškai atsako už visų jam ar jo eksponatams taikomų norminių aktų pažeidimus. Jei dėl Dalyvio
padarytų norminių aktų pažeidimų LITEXPO ar tretieji asmenys patiria žalą arba yra nubaudžiami kompetentingų
valstybės institucijų ir pan., Dalyvis tokią žalą atlygina pilnai.
55. LITEXPO neįsipareigoja perspėti Dalyvį apie jo eksponatams taikomą muitinės norminių aktų reikalavimus ir
visais klausimais rekomenduoja kreiptis tiesiogiai į ekspedicinę firmą. LITEXPO primena, kad iš užsienio šalių (ne
ES valstybių) į Lietuvą įvežti ir deklaruoti eksponatai po parodos privalo būti laiku išvežti iš Lietuvos Respublikos,
tinkamai įforminus muitinės dokumentus. Parodos metu parduoti ar kitaip perleisti parodos eksponatus, išvežti iš
LITEXPO teritorijos, nepakeitus muitinės procedūros ir neperforminus muitinės dokumentų, draudžiama.
56. LITEXPO įspėja, kad įvežti alkoholinius gėrimus ne iš ES šalių į Lietuvos Respublikoje organizuojamas parodas
bei reprezentacinius renginius leidžiama tik gavus vienkartinius leidimus, kuriuos išduoda Valstybinė tabako ir
alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Dėl vienkartinių leidimų gavimo LITEXPO
rekomenduoja kreiptis į ekspedicinę firmą. Be atitinkamų valstybinių institucijų išduotų leidimų į Lietuvos
Respubliką draudžiama įvežti ar išvežti visų rūšių kovinius, medžioklinius ir sportinius ginklus, šaudmenis,
sprogstamasias ir psichotropines medžiagas, narkotikus bei įtaisus jiems vartoti, tam tikrų rūšių radioelektroninę
aparatūrą ir elektros įrengimus, kurie veikdami skleidžia (gali skleisti) radijo bangas, policijos ar karinę amuniciją,
specialiosios kontrolės ir apsaugos priemones, pavojingiems kroviniams priskiriamus daiktus (prekes), spalvotąją
dauginimo techniką, elektrinės žūklės prietaisus, kultūros ir meno vertybes, laukinius gyvūnus, medžioklės bei
žūklės trofėjus ir pan. Dalyviams, norintiems į parodą įsivežti daiktus (prekes), kuriems pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus ar Vyriausybės nutarimus yra taikomi įvežimo apribojimai, LITEXPO rekomenduoja išanksto kreiptis į
ekspedicinę firmą dėl smulkesnės informacijos ir leidimo įvežimui gauti.
57. LITEXPO neprisiima atsakomybės dėl teisėtų trečiųjų asmenų pretenzijų dėl patentų, firmos, prekybos ženklų
ar kitokių nuosavybės teisių pažeidimo, susijusio su Dalyvio eksponuojamomis prekėmis ar paslaugomis.
58. Dalyvis privalo garantuoti profesionalų stendo aptarnavimą bei švarą ir tvarką jo parodos plote ar stende. Šias
paslaugas Dalyvis užsisako papildomai arba atlieka pats.
59. Dalyvis ir jo darbuotojai gali būti parodos teritorijoje valandą prieš parodos atidarymą ir pusę valandos ją
uždarius.
60. Dalyvis atsako už visus pažeidimus, kuriuos įvykdė jo darbuotojai ar jo pavedimus vykdantys asmenys.
61. Dalyvis padengia visą žalą, kurią padarė LITEXPO nuosavybei parodos metu. Tuo atveju, jei Dalyvis atsisako

padengti padarytą žalą geruoju, ji išieškoma įstatymų nustatyta tvarka. Iki tol LITEXPO turi teisę sulaikyti Dalyvio
stendo ir eksponatų išvežimą iš parodos teritorijos ne daugiau kaip 10 dienų.
62. Visas pretenzijas, skundus ar pranešimus LITEXPO vardu Dalyvis turi pateikti raštu nedelsiant, bet ne vėliau
kaip parodos veikimo metu.
IX. BAIGIAMOSIOS PASTABOS
63. Bet kokie sutarties nuostatai, kurie įstatymų nustatyta tvarka pripažįstami neveikiančiais, negaliojančiais ar
neteisėtais, neturi įtakos visiems kitiems sutarties nuostatams galioti.
64. Visi iškilę ginčai sprendžiami LITEXPO ir Dalyvio tarpusavio susitarimu.
65. Pusėms nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
65. Reglamentas galioja nuo 2000.09.01.
Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO
Laisvės pr.5, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Tel.8-5 2454500
Faksas 8-5 2454511
info@litexpo.lt
www.litexpo.lt

