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1. Predmet Općih uvjeta 

 

Općim uvjetima poslovanja uređuju se međusobni odnosi između Lokalne akcijske grupe 

"More 249“, OIB 47847182143,  Obala Juričev Ive Cota 9 i sudionika manifestacije (u 

daljnjem tekstu Izlagač). 

Izlagač Organizatoru dostavlja Prijavnicu za sudjelovanje kao i: 

 presliku dokumenata kojom se dokazuje pravna osobnost (obrtnica, rješenje o upisu 

obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, rješenje Trgovačkog suda ili potvrda o 

članstvu u udruzi ili zadruzi);  

Opći uvjeti i Prijavnica javni su dokument i dostupni su na službenim internetskim stranicama 

Organizatora -  http://lagmore249.hr/ 

 

2. Cilj manifestacije 

 

Cilj manifestacije: 

 Promocija poljoprivrednih proizvoda, tradicionalne dalmatinske slastice i autentične 

glazbe 

 Obogaćivanje turističke i kulturne ponude; 

 Direktno povezivanje proizvođača i potrošača, izlaganjem, prezentiranjem i prodajom; 

 

3. Sudionici ugovornog odnosa 

 

Organizator organizira 1. Froštulijadu (Festival fritula i kroštula) u Vodicama, 21. svibnja 

2016. na lokaciji Obala Vladimira Nazora (guvno). 

U smislu ovih uvjeta Izlagači su fizičke i pravne osoba koja ispunjavaju uvjete za 

sudjelovanje na određenoj manifestaciji. 

 

4. Vrijeme izlaganja 

 

Vrijeme trajanja manifestacije je od 17:00 do 23:00 sata. Izlagači koji ne sudjeluju u pripremi 

fritula i kroštula trebaju se prijaviti na info štand do 16:00. Izlagači koji sudjeluju u pripremi 

fritula i kroštula dužni su se prijaviti do 18:00 sati.  

 

5. Prava i obveze Izlagača 

 

Izlagač ima prava kako slijedi: 

 isticanje svog naziva na štandu  

 izlaganje proizvoda iz svog asortimana; 

 organiziranje degustacija, promocije i prodaje u vlastitom aranžmanu unutar 

izložbenog prostora u skladu s važećim pravilima koji reguliraju to područje; 
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 sudjelovanje u ostalim marketinškim aktivnostima Organizatora koje su povezane sa 

određenom manifestacijom. 

 

Obveze Izlagača su kako slijedi: 

 izlaganje proizvoda i proizvodnih aranžmana uz obvezno navođenje proizvoda u 

Prijavnici u svemu sukladno pravilima o deklaraciji proizvoda, pravu na prodaju 

te drugim poreznim i carinskim propisima; 

 posjedovanje dokumentacije kojom potvrđuju svoj pravni status i ispunjenje uvjeta za 

sudjelovanje na manifestaciji (odobrenja nadležnih tijela za prodaju proizvoda); 

 obavještavanje Organizatora o potrebi osiguravanja posebnih uvjeta za izlaganje 

svojih proizvoda najkasnije 5 dana prije održavanja manifestacije, u protivnom 

Organizator nema obvezu osigurati posebne uvjete; 

 urediti svoje izložbeno/prodajno mjesto pola sata prije početka manifestacije, 

 osigurati vlastiti produžni kabel za priključak na struju 

 predstavljanje proizvoda u izložbenom/prodajnom prostoru tijekom cijelog radnog 

vremena manifestacije, uz napomenu da je izlagač obvezan prisustvovati festivalu na 

svom izložbenom mjestu za cijelo vrijeme trajanja izlaganja; 

 voditi brigu o izložbenom/prodajnom mjestu koje mu je dano u najam, okolnom 

pripadajućem prostoru, te voditi brigu o redovitom zbrinjavanju otpada; 

 po završetku Manifestacije Organizatoru vratiti pokretnu izložbenu postavu u 

ispravnom i neoštećenom stanju. 

 

 

6. Prava i obveze Organizatora 

 

Obveze Organizatora navode se kako slijede: 

 pružanje usluge izlaganja u skladu s Općim uvjetima poslovanja; 

 organizacija marketinških i promocijskih aktivnosti festivala; 

 osiguranje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje izložbene/prodajne 

djelatnosti na Festivalu sukladno važećim propisima; 

 predati izlagačko mjesto Izlagaču u vrijeme koje je definirano Općim uvjetima; 

 osigurati parking mjesto (izlagači će dobiti upute na info štandu pri dolasku) 

 

Prava Organizatora navode se kako slijedi: 

 odabir ponuda i određivanje pozicije izlagačkog mjesta ovisno o broju izlagačkih 

mjesta, broju i vrsti prijavljenih sudionika i dimenzijama lokacije Manifestacije. 

 odrediti ostala pravila i uvjete sudjelovanja na određenoj Manifestaciji, 

 izmjena općih uvjeta. 
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7. Odgovornost za štetu 

 

Izlagač odgovara za štetu nanesenu Organizatoru u slijedećim slučajevima: 

 za sva nastala oštećenja na pokretnoj izložbenoj postavi, pripadajućoj opremi i 

priključcima, što se utvrđuje zapisnikom o primopredaji, a izlagač se obvezuje na 

poziv Organizatora izvršiti pregled i potpisati zapisnik; 

 odgovornost za eventualno nezakonito izlaganje i prodaju predmeta odnosno 

proizvoda. 

 

8. Rok prijave 

 

Krajnji rok za prijavu sudjelovanja na manifestaciji je 11. svibnja 2016. godine. Prijave 

se razmatraju dok postoji slobodno izlagačko mjesto, a prijave koje pristignu u roku, za slučaj 

odustanka pojedinog Izlagača, uzet će se u obzir redom kako su pristigle.  
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