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CaravanFest 2023 osalemistingimused 
 
1. ÜRITUSE KORRALDAJA 
Caravanpark OÜ 
Aadress:  Allika tee 16, Alliku küla, 76403 Saue vald, Harjumaa 
Registrikood:  12748761 
KMKR nr: EE101757320 
Telefon:  +372 5330 9142 
E-post:  caravanfest@caravanpark.ee 
Veebileht:  www.caravanfest.ee 
 
2. TOIMUMISE AEG JA KOHT 
Toimumise aeg: 5.-7.mai 2023 
Toimumiskoht: Vanamõisa karavanipark, Vabaõhukeskuse tee 18, Vanamõisa küla, 76407 Saue vald, 

Harjumaa 
 
Messi lahtiolekuajad 

Reede, 5. mai kl 14.00-17.00 (ainult kutsetega külalised) 
Laupäev, 6. mai kl 10.00-17.00 
Pühapäev, 7.mai kl 10.00-16.00 
 
Ekspositsiooni ülespaneku- ja mahavõtmise ajad 

Ülespanekuajad: 
Neljapäev, 4. mai kl 9.00-21.00  
Reede, 5. mai kl 9.00-13.00 
 
Mahavõtmise ajad: 
Pühapäev, 7. mai kl 16.00-20.00  
Esmaspäev, 8. mai kl 10.00-17.00 
 
Väljaspool eeltoodud ülespaneku- ja mahavõtmise aegasid kokkuleppel messi korraldajaga.  
 
3. EKSPONENDID, MESSIPIND JA EKSPONAADID 
Eksponent – messil osalev juriidiline või füüsiline isik, kelle tegevusvaldkond vastab korraldatava ürituse 
temaatikale.  
 
Messipind – korraldaja poolt eksponendile messi toimumise ajaks renditud pind köetavas telgis (sisepind) 
või väliterritooriumil (välispind).  
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Eksponaat – eksponendi poolt messil rendile võetud messipinnal või selle kohal välja pandud füüsiline 
objekt. Eksponaate on keelatud paigaldada renditud messipinnast väljapoole. Korraldajal on õigus nõuda 
nende eksponaatide kõrvaldamist ekspositsioonist, mis kujutavad endast potentsiaalset ohuallikat 
külastajatele ja teistele eksponentidele, häirivad või raskendavad teiste eksponentide tööd, viivad 
külastajaid eksitusse või on vastuolus moraalinormide või heade äritavadega. 
 
4. MESSIPINNA RENTIMINE  
Messil osalemise aluseks on eksponendi poolt nõuetekohaselt täidetud e-registreerimileht-osalemisleping, 
mis on saadetud korraldaja kodulehe kaudu ning mille ärasaatmisega messil osaleda soovija volitatud isik 
kinnitab oma soovi osaleda messil osalemistingimustes märgitud tingimustel. 
 
Eksponendi poolt täidetud ja korraldaja poolt aktsepteeritud e-registreerimisleht-osalemisleping on messil 
osalemist käsitlev leping, mille täitmine on osapooltele kohustuslik.  
 
5. MAKSETINGIMUSED 
Registreerimislehe-osalemislepingu kättesaamisel saadab korraldaja eksponendile arve tellitud rendipinna 
ja teenuste täissummas, mis tuleb tasuda 7 kalendripäeva jooksul. Pärast arve laekumist saadab korraldaja 
eksponendile kirjaliku kinnituse messipinna reserveerimise kohta. Kui eksponent ei tasu tähtajaks talle 
esitatud arvet, siis võrdsustatakse see lepingu katkestamisega ning messipinna reserveeringut ei tehta.  
 
Kui messil tarbitakse täiendavaid teenuseid (nt elekter üle eeltellitud määra), tuleb selle eest tasuda pärast 
messi korraldaja poolt saadetud arve alusel. 
 
Euroopa Liidu liikmesriikide käibemaksukohuslastega toimub käibemaksu arveldamine vastavalt Eesti 
Vabariigi käibemaksu seadusele. 
 
6. MESSIPINNA RENDIHINNAD 
Hinnad registreerumisel kuni 28.02.2023 
Välispind 
12 €/m2     < 60 m2 
8 €/m2       60-179 m2 
6 €/m2       >180 m2 

Sisepind* 
20 €/m2 

Elekter 
20 €/1 kWh 
30 €/2 kWh 
45 €/3 kWh 
60 €/4 kWh 

 
Hinnad registreerumisel alates 1.03.2023 
Välispind 
15 €/m2     < 60 m2 
10 €/m2     60-179 m2 
8 €/m2       >180 m2 

Sisepind* 
24 €/m2 

Elekter 
20 €/1 kWh 
30 €/2 kWh 
45 €/3 kWh 
60 €/4 kWh 
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*Sisepind asub köetavas telgis. Sisepinna stendi sügavus on 3 m (v.a suuremate stendide erilahendused). 
Minimaalne sisepinna suurus on 2x3 m (laius x sügavus). 
 
Hindadele lisandub käibemaks (20%). 
 
Eksponent kohustub tasuma messipinna ja lisateenuste eest vastavalt ülaltoodud määradele.  
 
7. MESSIPINDADE PAIGUTUS 
Messipindade lõpliku paigutuse määrab korraldaja, võttes arvesse ruumi otstarbekat kasutamist ning 
võimaluse piires eksponendi soove. Korraldajal on õigus vajadusel ühepoolselt muuta messipinna suurust 
ja asukohta.  
 
Korraldaja saadab enne messi algust igale eksponendile messipindade lõpliku paigutuse, näidates sellel 
ära eksponendi poolt renditud messipinna asukoha.  
 
8. KÄEPAELAD 
Vastavalt renditud messipinna suurusele väljastatakse eksponendile 4.-5. mail Vanamõisa karavanipargi 
vastuvõtust osaleja käepaelu järgnevalt: 
Kuni 25 m2 sisepinda – 6 käepaela; Üle 25 m2 sisepinda 10 käepaela 
Kuni 60 m2 välispinda – 6 käepaela; 60-179 m2 välispinda – 10 käepaela; Üle 180 m2 välispinda – 15 
käepaela 
 
Lisakäepaelad on saadaval täiendava tasu (5 €/tk) eest. 
 
9. LEPINGU KATKESTAMINE 
Eksponent on kohustatud lepingu katkestamise soovist teatama korraldajat kirjalikult. Makstud messipinna 
rendi ja lisateenuste tasu ei kuulu tagastamisele, kui eksponent loobub osalemisest. Kui mess jääb ära 
korraldajast tulenevatel põhjustel, siis tagastatakse eksponendile tema selleks ajaks tehtud tasumised. 
 
Eksponent kaotab õiguse reserveeritud messipinna kasutamiseks, kui eksponent ei pea kinni messi 
osalemistingimustest. Eksponent on kohustatud tasuma korraldajale arved, mille maksetähtajad on lepingu 
ennetähtaegse lõpetamise hetkeks kätte jõudnud. Eksponendi poolt enne lepingu ennetähtaegset lõpetamist 
juba tasutud summad ei kuulu tagasimaksmisele. 
 
10. MESSILT LAHKUMINE ENNE TÖÖAJA LÕPPU 
Eksponaatide eemaldamine ekspositsioonist enne messi tööaja lõppu on keelatud. Eksponent kohustub 
viibima stendil kuni messi tööaja ametliku lõpuni. Stendilt varem lahkunud eksponentide suhtes 
kohaldatakse sanktsioone 100 € + km (20%) iga varem lahkutud tunni eest. Erandid on lubatud eelneva 
kirjaliku kokkuleppe korral korraldajaga. 
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11. MESSI TÖÖKESKKOND 
Eksponent on kohustatud rakendama meetmeid tema poolt eksponeeritavate masinate, seadme jm poolt 
tekitatava müra, vibratsiooni jm tõkestamiseks. Audio- ja videoprogrammide esitamisel ei tohi häirida 
naaberstendide tööd. Antud piirangute eiramine toob kaasa müra tekitava tegevuse keelamise 
messipinnal.  
 
Eksponent vastutab kõikide tema stendi töös (sh ülespanek ja mahavõtmine) osalevate isikute töötervishoiu- 
ja tööohutusalaste nõuete täitmise eest.  
 
12. TULEOHUTUS JA TURVALISUS 
Eksponent on kohustatud järgima tule- ja tööohutusnõudeid.  
 
Korraldaja vastutab üldise korra ja turvalisuse eest messil, kuid mitte eksponendile kuuluvate eksponaatide, 
konstruktsioonide ja muude materjalide ning seadmete kahjustumise või kadumise eest. Korraldaja ei 
vastuta vääramatu jõu poolt tekitatud kahjustuste, samuti külastajate, teiste eksponentide ja nende 
töövõtjate poolt põhjustatud kahjustuste eest. Eksponent vastutab ise talle kuuluva vara kindlustamise eest. 
 
13. JÄÄTMEKÄITLUS 
Jäätmete paigutamine väljaspool selleks ettenähtud prügikonteinereid on keelatud. Eksponent koondab 
oma messipinnal tekkinud olmeprügi standardsetesse prügikottidesse ja paigutab prügikonteineritesse. 
 
Jäätmekonteineritesse on keelatud panna erikäitlemist nõudvaid jäätmeid. Nende äratoimetamise ja 
utiliseerimise eest vastutab eksponent.  
 
Jäätmekäitlusreeglite ignoreerimisest või nende rikkumisest põhjustatud keskkonnakahjustuste ja -reostuse 
tagajärgede likvideerimine toimub kahjustused või reostuse põhjustanud eksponendi kulul. Samuti kohustub 
eksponent tasuma võimalikud trahvid ja sanktsioonid, mida riiklikud ametkonnad selliste rikkumiste eest 
võivad määrata eksponentide tegevusest tulenevatel põhjustel. 
 
14. REKLAAM JA JAEMÜÜK 
Eksponendil on õigus kasutada renditud messipinda oma toodete ja teenuste müügiks. Reklaami 
paigaldamine väljaspool renditud messipinda ja kõrgemal kui 4,5 m on tasuline ning eeldab eelnevat 
kokkulepet korraldajaga. Edastatav reklaam ja selle edastamise vorm ja meetodid peavad olema 
kooskõlas Eesti Vabariigi tarbijakaitse seaduse, reklaamiseaduse, keeleseaduse sätetega ning vastama 
heale äritavale. Eksponent vastutab reklaami vastavuse eest heale äritavale. Juhul, kui eksponendi 
presenteeritud reklaam ei vasta nõuetele või on vastuolus üldkehtivate moraalinormide, soolise 
võrdõiguslikkuse printsiibi, heade äritavadega või on rahvusvahelist või usulist vaenu õhutav, on 
korraldajal õigus nõuda reklaami kõrvaldamist. 
 
Trükiste ja mistahes reklaammaterjalide jagamine ja väljapanemine väljaspool oma messipinda on 
keelatud, kui ei ole teisiti korraldajaga kokku lepitud.  
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Toitlustamine, alkoholi ja toidukaupade müük messil on keelatud. 
 
Eksponent võib kasutada näituse või messi logo ja visuaale oma kodulehel ja infomaterjalides. 
 
Messil osalemisega nõustub eksponent sellega, et tema väljapanekust ja stendis töötavatest inimestest 
võidakse teha pilte ja videosid ning kasutada neid sotsiaalmeedias, kodulehel ja muudes infokanalites, 
samuti messi edaspidiseks reklaamimiseks. 
 
15. EKSPONENDI VASTUTUS 
Eksponent vastutab oma ekspositsiooni ülespaneku, paigutuse ja messipinna korrasoleku eest.  
 
Eksponendil tuleb enne tema poolt renditud messipinna hõivamist ennast registreerida korraldaja ametliku 
esindaja juures.  
 
Eksponent vastutab oma töövõtjate ja tema poolt kaasatud kolmandate isikute tegevuse eest ning kohustub 
vajadusel korvama korraldajale nende poolt tekitatud materiaalse kahju. Eksponent otsustab oma 
eksponaatide ja muu vara kindlustamise konkreetsel messiperioodil ning kannab vastutust materiaalsete 
väärtuste mittekindlustamise võimalike tagajärgede eest. 
 
16. EKSPONENDI KOHUSTUSED 
Eksponent on kohustatud pärast messi lõppu korraldajale üle andma korrastatud messipinna ja tellitud 
esemed. Eksponent on kohustatud tema käsutuses oleva korraldaja varale kahju tekkimisel teavitama sellest 
koheselt korraldajat ja hüvitama tekkinud kahju. Kahjujuhtum fikseeritakse eksponendi ja korraldaja vahel 
kirjalikus vormis.  
 
17. VÄÄRAMATU JÕUD 
Juhul, kui vääramatust jõust – sõjategevus, loodusjõudude toime, riigivõimu ja valitsusasutuste tegevus jms 
– tingituna ürituse korraldamine ei ole võimalik, katkestatakse eksponendiga sõlmitud leping. Selleks ajaks 
eksponendi poolt tasutud summadest ei kuulu tagastamisele: 
 
Välispind < 60 m2 300 €* 
Välispind 60-179 m2 400 €* 
Välispind >180 m2 450 € 
Sisepind  50% tasutud summast 

 
*Kui messipinna eest tasutud summa oli antud summast väiksem, siis ei kuulu tagastamisele 100% makstud 
summast.  
 
18. PRETENSIOONID 
Kõik pretensioonid tuleb esitada kirjalikult korraldaja kontaktandmetel messi tööperioodi jooksul. 
Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.  
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Lepingule ja lepingu täitmisele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Vaidlused püütakse lahendada 
läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus Eesti Vabariigi 
seaduste alusel.  
 
19. LEPINGU KEHTIVUS JA ÜLDTINGIMUSED 
Saates ära korraldaja kodulehel täidetud e-registreerimislehe-osalemislepingu, aktsepteerib eksponent või 
tema volitatud esindaja messi osalemistingimuste täitmise kohustust ning korraldaja poolt antavaid 
täiendavaid juhiseid ja korraldusi, kui need on suunatud töö efektiivsuse tõstmisele ning külastajate ja 
eksponentide ohutuse tagamisele messi tööperioodil. Ürituse registreerimisleht-osalemislepingu ja 
osalemistingimuste eestikeelsel tekstil on prioriteet teistes keeltes käibivate variantide ees juhul, kui tekib 
lahkarvamusi nende tõlgendamisel. 
 
 
 
 
 
 
 
 


