Utstillerbetingelser REN Metodedager 2021
1

Om arrangementet og betingelsene

1.1

REN Metodedager 2021 er et messearrangement for kraftbransjen. På messen viser
leverandører frem metoder og utstyr til besøkende fra nettselskaper, entreprenører og andre
bransjeaktører. Besøkende får bred oversikt over det siste innen bygging, drift og vedlikehold
av kraftnettet.

1.2

REN Metodedager 2021 arrangeres på X-Meeting Point 9. og 10. juni 2021.

1.3

Bestilling av stand på REN Metodedager 2021 krever at utstilleren har lest og godtatt
reglementet for utstillere.

1.4

REN Metodedager 2021 omtales i dette dokumentet som «arrangementet» og «messen».

2

Utstillingsområde

2.1

Utstillingsområdet er inndelt i seks stasjoner, som hver har sitt/sine fagområde(r):
Stasjon A: Kraftverk og transformator
Stasjon B: Kabelnett
Stasjon C: Luftnett
Stasjon D: Nettstasjon
Stasjon E: Lavspenningsnett
Stasjon F: Elektrifisering og kunde

2.2

Hver stasjon er delt inn i nummerte standplasser. Den enkelte standplass har et oppgitt areal i
kvadratmeter og en maksgrense for teltstørrelse.

2.3

Standplassene er delt inn i to kategorier: standard og oppgradert. Oppgraderte plasser er
standplasser med spesielt stor størrelse eller ekstra eksponering, eksempelvis ved siden av
lunsjtelt eller ved inngang til stasjonen.

3

Påmelding, endring og avmelding

3.1

Påmelding gjøres elektronisk på www.metodedager.no. Påmeldingen blir registrert når
påmeldingsskjemaet er ferdig utfylt og utstillerreglementet akseptert.

3.2

Ved påmelding angir utstiller selv hvilken stand som reserveres samt en beskrivelse av utstyr
som skal stilles ut og tilhørende plassbehov. Arrangøren forbeholder seg rett til å endre en
reservasjon dersom valget er urimelig i forhold til faktisk plassbehov. Reservasjonen gjøres først
endelig ved skriftlig bekreftelse fra arrangør.

3.3

Ved påmelding kan utstiller bestille telt til standplass, bord og stoler samt truck til lasting og
lossing av utstyr m.m.

3.4

Som hovedregel skal det bare være én utstiller per standplass. Dersom to eller flere utstillere
ønsker å dele standplass, belastes hver av utstillerne den prisen som gjelder for standplassen.

3.5

En utstiller kan bestille ubegrenset antall standplasser, men betaler angitt pris for hver enkelt
av dem.
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3.6

Påmeldingsfrist er 12. april 2021. Samme dato gjøres alle påmeldinger bindende. Ved ledig
kapasitet kan påmeldingsfristen utvides. Påmelding etter opprinnelig frist gjøres bindende
umiddelbart.

3.7

Frem til påmeldingsfrist kan påmeldinger annulleres og endres fritt av utstilleren. Annullering
og endring gjøres elektronisk via link mottatt i påmeldingsbekreftelsen.

4

Priser og betalingsbetingelser

4.1

Pris for standard standplass er NOK 28 000,- eks. mva. Prisen inkluderer standplass,
messedeltakelse begge dager samt Metodefest for utstilleres kontaktperson.

4.2

Pris for oppgradert standplass er NOK 35 000,- eks. mva. Prisen inkluderer standplass,
messedeltakelse begge dager samt Metodefest for utstilleres kontaktperson.

4.3

Pris for bord og stoler til standplass er NOK 0,-.

4.4

Pris for leie av truck til lasting og lossing av utstyr er NOK 750,- eks. mva. Prisen gjelder
ubegrenset antall kolli.

4.5

Påmeldingsavgiften faktureres ved utløp av påmeldingsfristen. Betalingsfrist er 10 dager fra
fakturadato.

5

Utforming av stand og leie av telt

5.1

Utstiller står fritt til å utforme sin standplass som ønsket. Teltstørrelsen kan imidlertid ikke
overstige det som er angitt som maksimal teltstørrelse for den enkelte standplass.

5.2

Bestilling av telt gjøres i påmeldingen. Telt leveres ferdig montert på reservert standplass innen
åpning av messens riggedag.

5.3

Utstiller kan velge å ikke leie telt eller å benytte eget, medbrakt telt. Utstiller er selv ansvarlig
for montering av medbrakt telt. Medbrakte telt skal sikres forsvarlig. Arrangør tar siste
avgjørelse når det gjelder hva som er forsvarlig sikring.

6

Plakater, reklame og lignende

6.1

Plakater, bannere og annet reklamemateriell kan ikke settes opp utenfor egen standplass uten
spesiell tillatelse fra arrangøren. Reklamemateriell kan kun deles ut på egen standplass.

7

Servering

7.1

Utstillere kan servere besøkende mat og drikke, men kan ikke ta betalt for det som serveres.

7.2

Utstillingsområdet er i sin helhet alkoholfritt. Det er ikke tillatt å nyte eller servere medbrakt
alkohol.

8

Utstillers ansvar

8.1

Utstiller har selv ansvar for å tegne nødvendige forsikringer som dekker utstillers ansvar for
skader på utstyr, personell, leverandører, tredjepersoner og/eller dennes eiendeler gjennom
hele arrangementet.

8.2

Utstiller er ansvarlig for skader de selv, deres personell, utstyr og lignende påfører bygninger,
innredninger, anlegg og personer i messeområdet. Eventuelle skader som oppstår blir utbedret
for utstillers regning.
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9

Arrangørs ansvar

9.1

Arrangøren plikter å sørge for
- Vakthold i utstillingsområdet
- Klargjøre standplasser inkludert montering av telt og tilhørende utstyr
- Strømforsyning til utstillingsstasjoner. Utstiller må selv sørge for skjøteledning inntil 25 meter
- Containere til avfall
- Stille truck til disposisjon for lasting og lossing av utstyr

9.2

Arrangøren har ikke ansvar for utstillers utstyr som befinner seg i arealene før, under eller etter
utløpet av messeperioden.

10

Vakthold

10.1 Arrangøren sørger for vakthold fra riggedagens slutt til messen åpner 13. juni. Arrangøren påtar
seg imidlertid ikke ansvar for utstilte varer, utstyr eller tredjepersons eiendeler.
10.2 Opphold i utstillingsområdet utenfor ordinære åpningstider skal bare skje etter avtale med
arrangør.

11

Vareleveranser og oppbevaring av materiell

11.1 Vareleveranser til X-Meeting Point i forkant av messen kan bare skje etter avtale med arrangør.
Se arrangementets nettside for detaljer og kontaktinformasjon.
11.2 Oppbevaring av materiell på X-Meeting Point etter arrangementets slutt kan bare skje etter
avtale med arrangør. Se arrangementets nettside for detaljer og kontaktinformasjon.

12

Opp- og nedrigg

12.1 Utstilleren må selv sørge for transport, montering, demontering og pakking av sitt
utstillingsutstyr.
12.2 Utstiller er selv ansvarlig for å orientere seg om standplassens størrelse, beliggenhet, underlag
og lignende før påmelding. Eventuelt behov for tilpasninger betales av utstiller selv.
12.3 Kjøring og transport i utstillingsområdet er tillatt ved opp- og nedrigg. Alle kjøretøy i
utstillingsområdet plikter å følge arrangørens visninger. Utenfor angitte opp- og
nedriggingstider er bruk av kjøretøy i utstillingsområdet forbudt.
12.4 Standplassen er tilgjengelig for rigging 8. juni kl 1000 – 2100. All rigging må være ferdig 8. juni,
og skal ikke under noen omstendigheter forekomme i messens åpningstider. Rigging på tidligere
tidspunkt enn 8. juni kan avtales med arrangør.
12.5 Standplassen er tilgjengelig for nedrigging 10. juni kl 1500 – 1800. All rigging må være ferdig
innen tidsfristen.
12.6 Ved fullført nedrigging skal standplassen utelukkende inneholde telt og dets festemateriell.
Søppel kastes i containere på anvist sted, lånte bord og stoler returneres til anvist sted og annet
lånt eller leid utstyr returneres til anvist sted. Mangelfull opprydning vil bli belastet utstiller.
12.7 Av hensyn til sikkerhet og betalende deltakere kan nedrigging tidligst starte etter messen
stenger 10. juni kl 1500. Utstillere som starter demontering og nedrigg (herunder innkjøring av
kjøretøy for transport) før messens slutt vil bli belastet NOK 15 000,- eks. mva. Betingelsene
gjelder alle utstillere og uten mulighet for unntak.
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13

Utstillingstider

13.1 Messen har følgende åpningstider:
9. juni kl 0930 – kl 1600
10. juni kl 0930 – kl 1500

14

Parkering

14.1 Ved utstillingsområdet har utstillere egen parkeringsplass til disposisjon fra riggedagens
begynnelse til nedriggingens slutt.
14.2 Parkering kan ikke under noen omstendigheter forekomme i utstillingsområdet i messens
åpningstider.

15

HMS

15.1 Utstiller plikter å opptre varsomt og hensynsfullt ved all ferdsel og aktivitet i messeområdet.
15.2 Utstiller plikter å benytte godkjent verne- og sikringsutstyr ved opp- og nedrigg, spesielt ved
løfting og håndtering av tungt utstyr.
15.3 Utstiller skal ikke under noen omstendigheter gjennomføre aktiviteter, verken med eller uten
deltakelse fra messedeltakere, arrangør eller andre, som utsetter personer for fare.
15.4 Utstiller plikter til enhver tid å rette seg etter de HMS-anvisninger de pålegges av arrangør.

16

Brannforskrifter

16.1 Utstiller er forpliktet til å orientere seg om hvor slukkeutstyr og rømningsveier finnes.
Slukkeutstyr er utplassert på alle utstillingsstasjoner.
16.2 Brennbare væsker, gass eller andre ildsfarlige materialer må ikke oppbevares eller benyttes i
messeområdet uten arrangørens særskilte tillatelse.
16.3 Brennbart avfall eller andre brennbare saker må kun oppbevares på stedet som er godkjent av
arrangøren.
16.4 Bruk av ild i messeområdet er forbudt.

17

Ansvar og krav

17.1 Dersom arrangementet ikke kan gjennomføres på grunn av force majeure, naturkatastrofer
eller lignende, har ingen av partene krav hos hverandre. Arrangøren hefter ikke for erstatninger
utover tilbakebetaling påmeldingsavgiften.
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