YLEISIÄ NÄYTTELYOHJEITA
1. Näyttelypaikka

Kuopion Musiikkikeskus
Kuopionlahdenkatu 23, 70100 KUOPIO
Aulavastaava, puh. 044 718 2367

2. Tarjoilut
näyttelypaikalla

Kanresta Oy
Ravintolapalveluista Musiikkikeskuksessa vastaa Kanresta Oy, myyntihovimestarin
yhteystiedot: puh: 045 1874 060, ravintolapalvelutkuopio@kanresta.fi
Kuopion Musiikkikeskuksen ravintolalla on yksinoikeus ravintolatoimintaan.
Näytteilleasettajalla ei ole oikeutta tarjoilla osastollaan itse tuomiaan tuotteita
lukuun ottamatta näytteilleasettajan omia pikkumakeisia. Osastotarjoilut on
tilattava Kanrestan kautta tai sovittava Kanrestan kanssa näytteilleasettajan
omista tarjoiluista.

3. Näyttelyosastojen
sijoitus

Tilaisuuden järjestäjä määrää osastojen lopullisen sijainnin ottaen huomioon
näyttelyn kokonaisuuden, poistumistiet ja muut turvallisuuteen seikat, tilojen
tarkoituksenmukaisen käytön sekä mahdollisuuksien mukaan näytteilleasettajan
toiveet. Järjestäjä lähettää näytteilleasettajalle pohjapiirustuksen, johon on
merkitty osaston sijainti mittoineen.

4. Näyttelytiloihin
liittyviä yleismääräyksiä

Näyttelyn rakentamisen ja purkamisen saa aloittaa tilaisuuden järjestäjän kanssa
sovittuina rakentamis-/purkamisaikoina.
Rakennuksen seiniin, kattoon ja pilareihin ei saa kiinnittää (esim. nauloilla tai
karhuntarralla) mitään näyttely- ja mainosesineitä. Näytteilleasettajan on
huolehdittava siitä, että vuokranantajan rakennus ja muu omaisuus pysyy vuokraaikana kunnossa. Näytteilleasettaja on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa
vahingon.
Havaintoesitykset eivät saa häiritä muita näytteilleasettajia. Äänentoistolaitteiden
käytöstä on sovittava erikseen Kuopion Musiikkikeskuksen kanssa.

5. Tavaran kuljetus
ja varastointi

Lastaus tapahtuu pääovesta Kuopionlahdenkadun puolelta tai Kuopion konservatorion ovesta (C-rappu) Puijonkadun puolelta. Painavien tavaroiden siirtoon on
käytettävissä kärryjä, joita saa aulavastaavilta. Iso tavarahissi sijaitsee lähempänä
C-rappua.
Pääsääntöisesti Kuopion Musiikkikeskuksessa ei ole varastointitiloja näyttely- tai
muille tavaralähetyksille.
Näytteilleasettaja vastaa näyttelytavaransa vastaanotosta, purkamisesta,
säilytyksestä ja materiaalin poiskuljetuksesta heti näyttelyn jälkeen.

6. Pysäköintialue

Näytteilleasettajien ja tapahtumiin osallistuvien pysäköintialue sijaitsee
Musiikkikeskuksen pääoven edessä Kuopionlahdenkadun toisella puolella, jonne
autot pitää siirtää lastauksen jälkeen. Pysäköinti on maksutonta.
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7. Palo- ja muu
turvallisuus

Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä, voimassa olevia lakeja ja
asetuksia. Paloturvallisuutta mahdollisesti vaarantavien laitteiden esittelyyn ja
käyttöön on saatava paloviranomaisten lupa ennakkoon.
Näytteilleasettajan on kiinnitettävä huomiota mm. seuraaviin turvallisuusnäkökohtiin:
- poistumistiet
- paloturvalliset rakennusmateriaalit: matot, kankaat
- palavat nesteet, kaasut ja kynttilät, pyrotekniikka, joita rakennuksessa ei
saa säilyttää eikä käyttää
- savu- ja lämpöilmaisimien ja sprinklerisumuttimien sijainti.
- näyttelyosaston valot on sammutettava yön ajaksi
Kuopion Musiikkikeskus ei vastaa näyttelyosastojen tavaroiden, rakenteiden tms.
mahdollisesta vioittumisesta tai katoamisesta.
Näytteilleasettajan on itse huolehdittava tarpeelliseksi katsomistaan vakuutuksista.

Näytteilleasettaja tilaa osastollaan tarvitsemansa sähkövirran samoin kuin
mahdolliset muut asennustyöt ja kalusteet (pöydät, tuolit, sermit ym.) keskitetysti
tilaisuuden järjestäjältä, joka toimittaa tilaukset Kuopion Musiikkikeskukselle.
Musiikkikeskus ei vastaa mahdollisista sähkökatkoksen aiheuttamista vahingoista.
Näytteilleasettaja vastaa haltijana osastolle tuomistaan sähkölaitteista.
Erityisjärjestelyistä on sovittava Kuopion Musiikkikeskuksen kanssa.
9. Näyttelytilojen
siivous

Näytteilleasettaja vastaa osastonsa siivouksesta ja roskien kuljetuksesta C-rapun
edustalla olevaan jätteiden keräyspisteeseen.
Näytteilleasettajien käytössä ovat asianmukaiset keräyspisteet jätepaperille,
pahville ym. roskille.
Ylimääräisestä osastojen siivouksesta ja roskien poisviemisestä Musiikkikeskus
laskuttaa tilaisuuden järjestäjää tai näytteilleasettajaa.

10. Viranomais- ja muut
luvat

Näytteilleasettaja vastaa osastollaan mahdollisesti esittämänsä musiikin osalta
tekijänoikeuslain edellyttämistä maksuista. Näytteilleasettaja on velvollinen
kustannuksellaan hankkimaan osastoaan koskevat tarvittavat viranomais- ja muut
luvat. Suoramyynti osastoilla on sallittua vain siitä erikseen sovittaessa.

11. Langaton
internetyhteys

Näyttelytiloissa on käytettävissä veloituksetta avoin langaton Internetyhteys.
Tietokoneen tarjoamista verkoista valitaan panKUOPIO. Verkon kapasiteetti on
rajallinen ja se ei tarvitse salasanaa.

