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Osallistumisehdot virtuaalifestivaalille 2021
1. Näytteilleasettajat ja muut osallistujat (mainostajat ja yhteistyökumppanit)
1.1. Fingo varaa oikeuden hyväksyä tai hylätä yksittäiset näytteilleasettajat ja muut osallistujat Maailma
kylässä -virtuaalifestivaalille. Näytteilleasettajalla tarkoitetaan järjestöjä, oppilaitoksia, viranomaisia, yrityksiä
sekä kaupallisia ruoka- ja basaarimyyjiä tai vastaavia tahoja, jotka rekisteröityvät näytteilleasettajaksi
virtuaalifestivaalille. Muut osallistujat tarkoittavat esimerkiksi mainostajia tai yhteistyökumppaneita, jotka
eivät ole näytteilleasettajina festivaalilla.
1.2. Osallistuminen vahvistuu lopullisesti vasta, kun näytteilleasettaja tai osallistuja on suorittanut
osallistumismaksun laskun eräpäivään mennessä tai allekirjoittanut Fingon kanssa kirjallisen
yhteistyösopimuksen.
1.3. Näytteilleasettaja ja muu osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä osallistumisehtoja. Ehtojen
rikkomuksesta tehdään ensin suullinen huomautus Fingon toimesta. Mikäli osallistuja tai hänen edustajansa
ei korjaa asiaa kirjallisen huomautuksenkaan jälkeen, Fingolla on oikeus keskeyttää esittely-, myynti- tai
vastaava toiminta festivaalilla ja poistaa osallistuja yksipuolisesti. Tällöin osallistujalla ei ole oikeutta saada
takaisin paikkavuokraa, sähkömaksua tai muita maksamiaan yhteistyöhön liittyviä maksuja. Fingolla on
lisäksi oikeus poistaa näytteilleasettaja tai osallistuja välittömästi, jos sen toiminta ei vastaa laillista,
työehtosopimusten tai ihmisoikeussopimusten mukaista toimintaa.
2. Maksu- ja peruutusehdot
2.1. Osallistumismaksu on maksettava kokonaisuudessaan laskun eräpäivään mennessä. Muussa tapauksessa
Fingolla on oikeus poistaa ilmoittautuminen yksipuolisesti.
2.2. Peruutus tulee aina tehdä kirjallisesti alla olevien peruutusehtojen mukaisesti. Laskun maksamatta
jättäminen ei ole riittävä toimenpide peruutukselle.
2.3. Mikäli osallistuja on varannut sähköisesti verkkolomakkeella tai kirjallisesti virtuaaliständin tai
mainostilan, on sillä oikeus peruuttaa osallistumisensa seitsemän (7) vuorokauden kuluessa Fingon
lähettämän sähköpostivahvistuksen jälkeen. Vahvistus lähetetään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa
ilmoittautumisesta tai kirjallisesta varauksesta. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti. Mikäli peruutus tehdään
tämän ajan jälkeen, osallistujan tulee suorittaa yhteistyösopimuksessa määritelty korvaus yhteistyöstä
kokonaisuudessaan Fingolle.
2.4. Ehdoista poiketen osapuolilla on oikeus purkaa yhteistyö päättymään välittömästi, mikäli toinen osapuoli
on olennaisella tavalla rikkonut näitä ehtoja. Fingolla on lisäksi niin halutessaan oikeus purkaa yhteistyö
välittömästi, jos osallistujan toiminnasta paljastuu sellaisia yksityiskohtia tai toimintaa, joka aiheuttaa
Fingolle sen perustellun harkinnan mukaan merkittävää imagohaittaa. Imagohaittaa aiheuttavina toimina
pidetään muun muassa toimintaa, joka ei vastaa Fingon Maailma kylässä -festivaalia koskevaa olennaista
ohjeistusta, työsopimus- ja työaikalakia tai muuta lakia, työehtosopimusten määräyksiä tai YK:n
ihmisoikeussopimuksia. Imagohaitaksi lasketaan myös osallistujan toiminnasta paljastuvat mahdolliset
kytkökset veroparatiiseihin. Fingon purkaessa yhteistyön osallistumisehtojen rikkomuksen tai imagohaitan
takia, osallistuja ei ole oikeutettu mihinkään korvaukseen yhteistyön päättymisen johdosta.
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2.5. Fingolla on yksipuolinen oikeus muuttaa näitä ehtoja, jolloin Fingo ilmoittaa asiasta välittömästi
näytteilleasettajille.
3. Force majeure ja tilaisuuden peruuttaminen
Jos festivaali tai sen osa peruuntuu Fingosta riippumattomista ja poikkeuksellisista syistä (mukaan lukien
mutta ei rajoittuen pandemia, viranomaismääräys, sota, luonnonilmiö, yleislakko tai taloudellinen
mahdottomuus), näytteilleasettajan ja muun osallistujan Fingolle maksamia paikka- tai muita festivaaliin
liittyviä maksuja ei palauteta.
4. Näytteilleasettaminen
4.1. Virtuaalifestivaalin näytteilleasettajapaikan sisällöt (logot, linkit, tekstit, bannerit ja videot) tulee
toimittaa lomakkeen kautta 4.5. mennessä. Lomake lähetetään ilmoittautuneelle näytteilleasettajalle 12.4.
mennessä. Näytteilleasettajalla on oikeus lähettää pieniä muutoksia sisältöihin sähköpostilla 20.5.2021 asti.
4.2. Näytteilleasettaja ei voi luovuttaa paikkaansa kolmannelle osapuolelle ilman Fingon kirjallista
suostumusta. Myöskään omalle paikalle ei voi ottaa kolmatta osapuolta ilman Fingon kirjallista suostumusta.
4.3. Fingon toiminta noudattaa Turvallisemman tilan periaatteita. Näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan
osastonsa sisällöissä samoja Turvallisemman tilan periaatteita, joiden tarkoitus on luoda yhdenvertainen tila
kaikille osallistujille. Turvallisemmissa tiloissa saa olla vapaasti oma itsensä ja muiden vapautta olla oma
itsensä tulee kunnioittaa. Fingon tapahtumat ovat syrjinnästä vapaita tiloja, joissa ei suvaita rasismia,
seksismiä, vamman tai terveydentilan perusteella syrjimistä (ableismia), trans- eikä homofobiaa niiden
laajassa merkityksessä.
5. Sähkö ja Internet
Fingo ei vastaa mahdollisten sähkö- tai palvelinkatkosten aiheuttamista tietoliikennehäiriöistä.
6. Työehtosopimusten, lakien ja YK:n ihmisoikeuksien noudattaminen
Näytteilleasettaja ja osallistuja sitoutuu noudattamaan valtakunnallisen tai asianomaisen alalla edustavana
pidettävän työehtosopimuksen määräyksiä, YK:n ihmisoikeussopimuksia sekä Suomen lakia.
7. Vastuunrajoitus
Fingo ei vastaa miltään osin välillisistä vahingoista. Välillisenä vahinkona pidetään esimerkiksi saamatta
jäänyttä voittoa tai vahinkoa, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä.
Fingon vastuu rajoittuu kaikilta osin enintään näytteilleasettajan tai osallistujan Fingolle maksamaan
määrään.
8. Sovellettava lainsäädäntö ja erimielisyydet
Näihin osallistumisehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ensin
ratkaisemaan osapuolten kesken neuvottelemalla. Mikäli siinä ei onnistuta, riitatapaukset käsitellään
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Helsingin käräjäoikeudessa.
Lisätiedot: Tuotantopäällikkö / maailmakylassa.fi
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