ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ PATRAS IQ
Η 6ης Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας PATRAS IQ διοργανώνεται
στον Νότιο Λιμένα Πατρών, από την Παρασκευή 12/4/2019 έως και την Κυριακή
14/4/2019.
Στοιχεία επικοινωνίας:

Φορολογικά Στοιχεία Patras IQ:

Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών
Τμήμα Έρευνας, Καινοτομίας &
Επιχειρηματικότητας
Κτήριο Α’, Αίθριο 1ου ορόφου,
Γραφείο Α.109
Τηλέφωνο: 261099 7890/7892
E-mail: patrasiq@upatras.gr

Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών
ΝΠΔΔ, ΔΟΥ Α΄ Πατρών
ΑΦΜ 998219694
Πανεπιστημιούπολη Ρίο, Πάτρα
ΤΚ.: 26500

Ιστότοπος: www.patrasiq.gr
ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ
Προετοιμασία περιπτέρου και εκθεσιακού χώρου: 11/04/2019 και ώρες 10:00-21:00.
Όλες οι εργασίες προετοιμασίας των εκθετηρίων χώρων πρέπει να έχουν
ολοκληρωθεί την προηγούμενη ημέρα της έναρξης λειτουργίας της έκθεσης και έως
τις 21:00.
Λειτουργία Έκθεσης: από 12/04/2019 έως 14/04/2019 και Ώρες: 10:00-21:00. Για
τους εκθέτες ο χώρος θα διατίθεται 1 ώρα πριν την έναρξη και 1 ώρα μετά τη λήξη.
Αποξήλωση Έκθεσης, εκθεσιακού χώρου: 15/4/2019 και ώρες 08:00 - 17:00.
ΑΡΘΡΟ 2. ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1. Η συμμετοχή στην έκθεση γίνεται αποκλειστικά μέσω της συμπλήρωσης της
ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής και αποδοχής των όρων συμμετοχής.
2.2. Το κόστος συμμετοχής υπόκειται στις παρακάτω χρεώσεις (πλέον ΦΠΑ).
Πιο αναλυτικά,
Περιγραφή Προσφερόμενων Δομών και Εξοπλισμού

Κόστος
Εγγραφή
Έως 16/3/2019







Ελάχιστο Ίχνος εκθεσιακού χώρου 2 τ.μ. (Λόγω της
ιδιαιτερότητας του νέου χώρου, οι εκθέτες θα
ενημερωθούν για τις διαστάσεις του περιπτέρου και
την χωροταξική τοποθέτησή τους και πάντοτε
σύμφωνα με τις ανάγκες του εκθέματός τους 10
εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης)
Counter Table
Δύο σκαμπό
Μετόπη

100€ (+ΦΠΑ)

Εγγραφή από
17/3 - 20/3/2019
200€ (+ΦΠΑ)
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Μια (1) πρίζα επίτοιχη 500 watt.
Προβολέας 500 watt
Μοκέτα
Πρόσβαση με κωδικούς σε ασύρματο δίκτυο WI-FI
Η Συμμετοχή για τα Δημόσια Σχολεία είναι δωρεάν.
Δυνατότητα ανταποδοτικής συμμετοχής δύναται κατόπιν συνεννόησης με την Οργανωτική
Επιτροπή.

2.3. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με την Αίτηση Συμμετοχής, ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται την αντίστοιχη χρέωση ως
αποζημίωση χρήσης χώρου.
Η εξόφληση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 11/4/2019 με τραπεζική κατάθεση στον
παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό αναγράφοντας στην αιτιολογία: «PatrasIQ 2019
κωδ.80364, Επωνυμία εκθέτη και τον κωδικό της αίτησης», μετά την έκδοση του σχετικού
παραστατικού. Παρακαλείστε για την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας.
ΤΡΑΠΕΖΑ: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

ΙΒΑΝ: GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.1. Η Οργανωτική Επιτροπή της Patras IQ μπορεί να αποδεχθεί έγγραφο αίτημα ενός
εκθέτη για μερική ή πλήρη ακύρωση συμμετοχής του στην έκθεση. Ωστόσο, ο
εκθέτης παραμένει υπεύθυνος για την εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής και της
ισχύουσας χρέωσης ακύρωσης. Το οφειλόμενο ποσό παρατίθεται στον ακόλουθο
πίνακα χρεώσεων ακύρωσης. Οι χρεώσεις υπολογίζονται βάσει των εξής:
-Τον χρόνο κατά τον οποίο η διοργάνωση λαμβάνει έγγραφη ενημέρωση από τον
εκθέτη για ακύρωση της συμμετοχής στην έκθεση.
-Την προβλεπόμενη αποζημίωση συμμετοχής που θα οφειλόταν για τον αντίστοιχα
δεσμευμένο εκθετήριο χώρο, µε βάση το βασικό ενοίκιο, τις επιπρόσθετες χρεώσεις
και την τυποποιημένη δομή όπως αναφέρεται στην Αίτηση Συμμετοχής.
ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Έως και 20/3/2019
21/3/2019- 5/4/2019
6/4/2019 – 11/4/2019
12/4/2019 – 14/4/2019

ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
δεν γίνεται καμία χρέωση

Χρεώνεται το 50% του ποσού συμμετοχής
Χρεώνεται το σύνολο του ποσού συμμετοχής
Επιβαρύνεται με επιπλέον χρέωση έως και το
100% του ποσού που αντιστοιχεί κατά την
υποβολή της αίτησης.

Οι ως άνω χρεώσεις ισχύουν ασχέτως εάν ο χώρος διατεθεί σε άλλον εκθέτη.
3.2. Για τροποποίηση της Αίτησης Συμμετοχής του εκθέτη (έως 20/3/2019) σε
τετραγωνικά, η αλλαγή γίνεται εφόσον διατίθεται χώρος και επιβαρύνεται µε τη
σχετική χρέωση που αναφέρεται στο άρθρο 2.2. «Δήλωση και Κόστος Συμμετοχής».
3.3. Ο Εκθετήριος χώρος, που δεν παραλήφθηκε από τον εκθέτη μέχρι τη παραμονή
11/4/2019 και ώρα 21:00, θεωρείται ελεύθερος και η Οργανωτική Επιτροπή μπορεί
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να τον παραχωρήσει σε άλλον εκθέτη. Η µη παραλαβή του χώρου από τον εκθέτη
θεωρείται ακύρωση και επί αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου για την
Ακύρωση Συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΧΩΡΩΝ
Μετά το πέρας της έκθεσης, οι εκθέτες πρέπει να απομακρύνουν όλα τα εκθέματά
τους και να φροντίσουν για την αποξήλωση τυχόν διακοσμητικών κατασκευών από
τις δομές των περιπτέρων και να παραδώσουν τον χώρο στην κατάσταση που τον
παρέλαβαν έως 15/4/2019 και ώρα 17:00.
ΑΡΘΡΟ 5. ΦΥΛΑΞΗ
Η Φύλαξη που παρέχεται από Εταιρεία Ασφαλείας που έχει ορίσει η Οργανωτική
Επιτροπή της Patras IQ αφορά στο χώρο και στα επί μέρους εκθέματα κατά τις ώρες
που η έκθεση δεν λειτουργεί. Αποκλειστικοί υπεύθυνοι για τα προσωπικά τους
αντικείμενα είναι οι ίδιοι οι εκθέτες. Το προσωπικό της Εταιρείας Ασφαλείας είναι
επιφορτισμένο µε την ευθύνη ομαλής διεξαγωγής της έκθεσης, διατήρησης της
τάξεως και της ασφάλειας καθώς και της εφαρμογής των σχετικών κανονισμών
λειτουργίας και ασφαλείας.
ΑΡΘΡΟ 6. ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΚΘΕΤΩΝ
6.1. Ο εκθέτης είναι υπεύθυνος για κάθε φθορά ή ζημία, που έγινε από τον ίδιο ή τα
συνεργεία του, σε πάσης φύσεως εγκαταστάσεις, κτίρια, δάπεδα, χώρους πρασίνου,
και λοιπά αντικείμενα στο χώρο της Έκθεσης. Η φθορά των ανωτέρω συνεπάγεται
χρηματική αποζημίωση που προσδιορίζεται από τους υπευθύνους του εκθεσιακού
χώρου ύστερα από την αντίστοιχη κοστολόγηση των ζημιών και των παραβάσεων.
6.2. Ο εκθέτης είναι ο µόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που μπορεί να γίνει κατά
τις επιδείξεις των μηχανημάτων - εργαλείων, ενώ η Οργανωτική Επιτροπή της Patras
IQ, δε φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον παθόντα.

ΑΡΘΡΟ 7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
7.1. Απαγορεύεται στους εκθέτες κάθε μετατροπή στη χρήση των χώρων, καθώς και
η αυθαίρετη κατάληψη χώρου πέραν από αυτόν που τους παραχωρήθηκε.
7.2. Απαγορεύεται η επινοικίαση του χώρου (μερική ή ολική) ή η δωρεάν
παραχώρηση χώρου σε τρίτους από τον εκθέτη.
7.3. Απαγορεύεται η εισαγωγή και η έκθεση στον εκθετήριο χώρο, εύφλεκτων ή
εκρηκτικών υλών ή στοιχείων πολεμικού εξοπλισμού.
7.4. Επιτρέπεται το άναµµα φωτιάς αποκλειστικά και µόνο για τη λειτουργία των
εκθεμάτων εκείνων για τα οποία είναι απαραίτητη, ύστερα από προηγούμενη
έγγραφη ενημέρωση του εκθέτη, τηρώντας τους όρους πυρασφάλειας στους
εκθετήριους χώρους.
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7.5. Απαγορεύονται οι παρενοχλήσεις µε ηχητικά ή οπτικοακουστικά συστήματα ή
οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η Οργανωτική Επιτροπή της Patras IQ έχει το δικαίωμα, αν
ο εκθέτης εξακολουθεί να παρενοχλεί ηχητικά, της άμεσης διακοπής της λειτουργίας
του συστήματος, ανεξάρτητα και από τις κυρώσεις που μπορεί να επιβάλλει.
7.6. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους στεγασμένους χώρους.
7.7. Δεν επιτρέπεται η είσοδος ζώων στις εγκαταστάσεις της έκθεσης.
7.8. Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριµµάτων στους κοινόχρηστους χώρους της
έκθεσης.
7.9. Δεν επιτρέπεται ο χειρισμός μηχανοκίνητων κλαρκ ή γερανών στις
εγκαταστάσεις της έκθεσης χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση.
7.10. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία μετάδοσης ή λήψης (ραδιόφωνο, τηλεόραση,
εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών), στις εγκαταστάσεις της έκθεσης χωρίς την έγγραφη
ρητή άδεια της Οργανωτικής Επιτροπής της Patras IQ.
7.11. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκθέτης επιθυμεί να προβεί σε παραγωγές
τηλεόρασης, βίντεο και νέων µέσων ή σε λήψεις φωτογραφιών των εκθετηρίων
χώρων και επιθυμεί να τις πλαισιώσει µε μουσική ή τραγούδια, ή να προβεί στην
παρουσίαση, αναπαραγωγή κ.λπ. οποιουδήποτε έργου πνευματικής ιδιοκτησίας
τρίτου, αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση η Οργανωτική
Επιτροπή της Patras IQ ουδεμία ευθύνη φέρει για την αναπαραγωγή μουσικής ή
τραγουδιών και την τυχόν µε οποιαδήποτε τρόπο παραβίαση πνευματικών
δικαιωμάτων τρίτων. Ταυτόχρονα, ο εκθέτης οφείλει να ενημερώνει την Οργανωτική
Επιτροπή της Patras IQ και να λαμβάνει έγγραφη έγκριση για τη χρήση οποιονδήποτε
οπτικοακουστικών µέσων.
7.12. Απαγορεύονται οι φωτογραφίες ή τηλεοπτικές παραγωγές (λήψεις video κ.λπ.)
από τρίτους χωρίς την συναίνεση του εμπλεκόμενου εκθέτη.
ΑΡΘΡΟ 8. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η Οργανωτική Επιτροπή της Patras IQ έχει δικαίωμα να τροποποιεί ή να
συμπληρώνει αυτόν τον Κανονισμό, για τις εκθέσεις που διοργανώνει ή πρόκειται να
διοργανώσει στον μέλλον, καθώς και να αναπροσαρμόζει την εκάστοτε τιμολογιακή
πολιτική της.
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