
BENDROSIOS DALYVAVIMO SĄLYGOS 

  

1. BENDRA INFORMACIJA APIE RENGINĮ: 

1.1. Renginio data, vieta, pradžios ir pabaigos laikas nurodomas renginio organizatoriaus 

siųstame el. laiške dalyviui ir/arba www.vaziuojamimuge.lt puslapyje, prieš pateikiant 

registracijos formą (toliaus – Prašymas). 

1.2.Šios Bendrosios dalyvavimo sąlygos (toliau – Sąlygos) galioja visiems 

www.vaziuojamimuge.lt organizuojamiems renginiams, išskyrus atvejus, kai yra pateiktos 

atskiros dalyvavimo sąlygos konkrečiam renginiui.   

 

2. DALYVIO PARAIŠKA  

2.1. Renginio dalyvis registruojasi į renginį užpildydamas Prašymą. Registracija galima tol, 

kol renginio organizatorius tai patvirtina raštu, arba žodžiu. 

2.2. Organizatorius gavęs Prašymą informuoja Dalyvį, ar jo Prašymą tenkina. Organizatoriui 

patvirtinus dalyvavimą: rekvizitai apmokėjimui ir informacija, apie 

reikiamų dokumentų atsiuntimą, išsiunčiama Dalyviui, Prašyme nurodytu el. paštu. 

2.3. Dalyvis, pateikdamas Prašymą, nurodo pilną prekių asortimentą. Renginio metu 

paaiškėjus neatitikimams, dalyvis gali būti pašalintas iš renginio, negrąžinant mokesčio už 

dalyvavimą.  

2.4. Prašymas, užpildytas elektroniniu būdu, turi juridinę galią ir yra laikomas dalyvio 

apsisprendimu dalyvauti renginyje. 

2.5. Renginio organizatorius pasilieka teisę vykdyti dalyvių atranką, atsižvelgdamas į gaminių, 

ar parduodamų prekių ir paslaugų asortimentą bei kokybę. 

2.6. Atsisakyti dalyvauti renginyje galima remiantis šių Sąlygų 5 skyriumi. 

 

3. DALYVAVIMO MOKESTIS 

3.1. Dalyvavimo renginyje kaina gali būti nurodoma prieš pateikiant Prašymą 

www.vaziuojamimuge.lt. arba atsiuntus el.laišku iš organizatoriaus el.pašto, kuris yra: 

vaziuojamimuge@gmail.com.  

 

4. APMOKĖJIMO SĄLYGOS  

4.1. Renginio dalyvis, gavęs registracijos patvirtinimą iš renginio organizatoriaus, privalo 

apmokėti už renginį per 2 kalendorines dienas.  

4.2. Dalyvis, užsiregistravęs likus mažiau nei 2 kalendorinėms dienoms iki renginio pradžios, 

už renginį privalo apmokėti per suderintą su organizatoriumi laiko terminą.  

4.3. Neapmokėjus už renginį per 4.1. ir 4.2. punktuose nurodytus terminus, registracija gali 

būti panaikinta be įspėjimo. 

4.4. Apmokėjus už renginį laiku ir atsiuntus kitus reikiamus dokumentus, renginio 

organizatorius dalyviui išsiųs tai patvirtinantį el. laišką. 

4.5. Sąskaitos faktūros yra išrašomos renginio data ir įteikiamos renginio metu.  

4.6. Rekvizitai mokėjimams yra nurodyti organizatoriui atsiuntus el.laišką su patvirtinimu iš 

savo el.pašto, kuris yra: vaziuojamimuge@gmail.com. 

 

http://www.vaziuojamimuge.lt/
http://www.vaziuojamimuge.lt/
mailto:vaziuojamimuge@gmail.com


5. ATSISAKYMAS DALYVAUTI ARBA NEATVYKIMAS 

5.1.Atsisakymas dalyvauti renginyje turi būti pateiktas raštu ir galioja tik jį patvirtinus renginio 

organizatoriui.  

5.2. Dalyvis turi teisę atgauti 80% sumokėtos sumos, jeigu pateikia prašymą raštu, likus ne 

mažiau nei 5 kalendorinių dienų iki renginio pradžios.   

5.3. Pranešus likus 4 kalendorinių dienų ir mažiau iki renginio pradžios, sumokėta suma 

negrąžinama.   

5.4. Parduoti vietą trečiajam asmeniui galima tik gavus renginio organizatoriaus sutikimą.   

 

6. DALYVAVIMO RENGINYJE TVARKA  

6.1. Renginio dalyvis privalo: 

6.1.1. užimti tik jam skirtą plotą ir neturi teisės išeiti už jo ribų, taip trukdydamas kitiems 

renginio dalyviams.  

6.1.2.  išbūti visą renginio laiką, neišvykstant ankščiau laiko, tokiu būdu nesukeliant 

kitiems mugės dalyviams nepatogumų (t.y iki 18:00 val.). Susirinkus ekspoziciją 

anksčiau nei renginio pabaiga, dalyviui gali būti skiriama 30€ bauda. 

6.1.3. laikytis švaros, palikti tvarkingą vietą po renginio, šiukšles išmesti į konteinerius. 

Kitu atveju numatoma bauda iki 30€. 

6.2. Apie galimybę įvažiuoti į renginio teritoriją automobiliais renginio organizatorius praneš 

renginio vietoje.   

6.3. Renginio organizatorius jokios prekybinės įrangos nesuteikia. Elektros tiekimu bei 

reikalingais daiktais ir priemonėmis dalyviai rūpinasi patys. 

 

7. ŽALOS ATLYGINIMAS 

7.1. Dalyvis įsipareigoja atlyginti renginio organizatoriui ir/ar tretiesiems asmenims bet kokią 

žalą, kuri būtų padaryta pasirengimo renginiui metu, renginio metu, ar demontuojant 

ekspoziciją dėl dalyvio ar su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo. 

 

8. APSAUGA 

8.1. Renginio teritorija nėra saugoma, išskyrus atvejus, kai renginio organizatorius apie tai 

atskirai informuoja. Dalyvis pats atsako už savo daiktus jų atvežimo, išvežimo metu, jų 

apsaugą prieš renginį, renginio darbo metu ir renginiui pasibaigus. 

 

9. PREKYBOS VIETOS PASKYRIMO TVARKA  

9.1. Dalyvių vietas skirsto renginio organizatorius, atsižvelgdamas į Prašyme nurodytą prekių 

asortimentą ir vietos dydį. 

9.2. Vietas renginio organizatorius nurodys renginio metu arba el. paštu prieš renginį.  

9.3. Jei renginio organizatorius renginio vietą nurodys el. paštu – tai renginio teritorijoje 

vietos bus sužymėtos (išskyrus atvejus, kai to padaryti neleidžia oro sąlygos ar kiti, nuo 

renginio organizatoriaus nepriklausantys, veiksniai), kitu atveju renginio organizatorius 

vietas nurodys renginio teritorijoje.  

9.4. Renginio organizatorius pasilieka teisę pakeisti dalyvio vietą į kitą, tokio pat dydžio 

plotą.   

 

10. KITOS SĄLYGOS  



10.1. Dalyvis privalo pateikti renginio organizatoriui ir renginio metu turėti visus veiklą 

įrodančius dokumentus (verslo liudijimą, individualios veiklos pažymėjimą, įmonės 

darbuotojo pažymėjimą ar kt.).  

10.2. Dalyviai, prekiaujantys maisto produktais, privalo pateikti galiojančią Valstybinės 

maisto ir veterinarijos tarnybos pažymą. 

10.3. Už viešosios tvarkos pažeidimus ir kitų teisės aktų reikalavimų nesilakymą Dalyvis 

atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

10.4. Renginio organizatorius neprisiima atsakomybės dėl teisėtų trečiųjų asmenų pretenzijų 

dėl patentų, firmos, prekybos ženklų ar kitokių nuosavybės teisių pažeidimo, susijusios 

su dalyvio eksponuojamomis prekėmis ar paslaugomis. 

10.5. Visas pretenzijas dėl renginio organizavimo dalyvis turi teisę pareikšti raštu nedelsiant, 

bet ne vėliau kaip iki renginio pabaigos. Nepareiškus pretenzijų renginio metu, 

preziumuojama, kad renginio organizatorius savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai ir 

laiku. 

10.6. Už viešosios tvarkos pažeidimus ir kitų teisės aktų reikalavimų nesilakymą dalyvis 

atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

11. GINČAI  

11.1. Visi ginčai sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos 

Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 

 

12. BAIGIAMOSIOS SĄLYGOS 

12.1. Šios Bendrosios dalyvavimo sąlygos ir dalyvio renginio organizatoriui pateiktas 

Prašymas yra dvišalis renginio organizatoriaus ir dalyvio susitarimas su visomis 

juridinėmis pasekmėmis. 

12.2. Renginio dalyvis, užpildydamas dalyvavimo Prašymą ir apmokėdamas dalyvavimo 

mokestį sutinka su Bendrosiomis dalyvavimo sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis. 

12.3. Pateikus Prašymą yra laikoma, kad dalyvis su sąlygomis susipažino, suprato ir jas 

pasirašė.   

  

 


