KÁMEN

OBJEDNÁVKA NA PŘIJETÍ A UMÍSTĚNÍ EXPOZICE NA VÝSTAVĚ
AREÁL STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY KAMENICKÉ A SOCHAŘSKÉ
508 01 Hořice, Husova 675, telefon: 493 623 226, fax: 493 623 177, e-mail: info@spsks.cz
IČO: 60116871
DIČ: CZ60116871
datová schránka: jqv5su6

HOŘICE

2018

Termín podání přihlášky

11. 5. 2018

Potvrzení o umístění expozice

25. 5. 2018
7. ~ 9. 6. 2018

Termín konání výstavy

Vystavovatel:

Bankovní spojení:

Ulice, PSČ, město

DIČ:
IČO:

Vyřizuje/funkce:

Tel.:

Fax:

E - mail:
Vyplňte pouze v případě, kdy dokumenty k veletrhu a faktury za pronájem plochy a registrační poplatek mají být zaslány Vaší spolupracující agentuře.

Zastupující agentura:

Bankovní spojení:

Ulice, PSČ, město

DIČ:
IČO:

Vyřizuje/funkce:

Tel.:

Fax:

Za přijetí jednoho spoluvystavovatele je účtován registrační poplatek ve výši 1.000,- Kč
V případě většího počtu spoluvystavovatelů uveďte údaje pro spoluvystavující firmy podle této tabulky v příloze

Spoluvystavující firma:
Adresa:
Jmého:

Tel.:

Obor slovy:

Nomenklatura:

Fax:

Obor prezentace (viz NOMENKLATURA): Vyplňte pouze jeden (hlavní) obor!
Vyřizuje/funkce:

Obor slovy:

ZÁVAZNĚ OBJEDÁVÁME U SPŠKS NÁSLEDUJÍCÍ VÝSTAVNÍ PLOCHU:
šířka (m) x hloubka (m) cena Kč/m2
m2
Vnitřní výstavní plocha (dílny)

cena v Kč celkem

800

Venkovní plocha

500
ANO - NE

2

Venkovní zastřešený stánek 16 m , výška 2 300 mm

(zakroužkujte)

11 500

Registrační poplatek

1 000

Registrační poplatek za spoluvystavovatele
VÝSTAVBA STÁNKU

1 000

a) provedeme si sami

ANO - NE

b) požadujeme zabezpečit dodavatelsky

DPH:
CELKEM vč. DPH

ANO - NE

CELKEM bez DPH

Poznámka: plátce DPH; DPH 21%; ceny jsou uvedeny bez DPH

Požadovaná výška stánku nad 3 m
2

Zatížení stánku nad 350 kg/m
Jiné požadavky:

ANO - NE

(zakroužkujte) Výška:

m

ANO - NE

(zakroužkujte) Zatížení:

kg/m2

Registrační poplatek: viz podmínky účasti na zadní straně tohoto listu, bod 2.2. V ceně plochy není zahrnuta stavba stánku.
*) Základní vybavení: 1x stůl, 2x židle

PROHLAŠUJEME, ŽE JSME SE SEZNÁMILI S PODMÍNKAMI ÚČASTI NA VÝSTAVĚ POŘÁDANÉ SPŠKS
A SOUHLASÍME S NIMI TAK, JAK JSOU UVEDENY NA ZADNÍ STRANĚ OBJEDNÁVKY

Datum

Podpis a razítko vystavující firmy

Podpis a razítko zastupující agentury

PODMÍNKY

ÚČASTI

1.
Přihlášení na výstavu a přidělení ploch
1.1.
Na výstavu se může přihlásit kterákoli firma z ČR
i ze zahraničí na základě řádně vyplněné objednávky.
1.2.
Objednávka na přijetí a umístění expozice zaslaná
SPŠKS je závazná.
1.3.
SPŠKS po obdržení platby za pronájem výstavní
plochy a celý registrační poplatek a po zpracování rastrů
přiděluje vystavovatelům objednanou plochu a číslo stánku
a zasílá „Potvrzení o umístění expozice“.
1.4.
Vystavovatel se zavazuje respektovat přidělení
výstavní plochy i v případě, že SPŠKS nevyhoví požadavku
na výstavní plochu v plném rozsahu velikosti nebo druhu.
1.5.
SPŠKS může rozhodnout o změněn lokality stánku.
O této skutečnosti ihned vyrozumí vystavovatele.
1.6.
Přidělená plocha nesmí být vystavovatelem dále
pronajímána jakékoliv třetí osobě. Výjimku tvoří
vystavovatelé, kteří organizují účast několika vystavovatelů,
což uvedou v objednávce.
2.
Nájemné za výstavní plochu, registrační poplatek
2.1.
Nájemné kryté i volné plochy je uvedeno
v objednávce na přijetí a umístění expozice. Nájemné se
stanoví podle rozměru plochy a každý započatý metr čtvereční
se účtuje jako celý. Nájemné je stanoveno na dobu přípravy,
vlastní akci a likvidaci a je v něm zahrnuta: výstavní plocha,
základní osvětlení, vytápění, požární ochrana, úklid v prostoru
veletrhu mimo stánky, noční ochrana výstavních prostor,
provoz šaten, WC, produkce a propagace.
2.2.
Registrační
poplatek
vystavovatele
zahrnuje
následující položky:
◦ montážní průkazy (dle potřeby)
◦ 3 vystavovatelské průkazy
◦ 3 volné vstupenky
◦ poštovné, spojné a jiné náklady spojené
s účastí vystavovatele
3.
Platební a sankční podmínky
3.1.
SPŠKS po obdržení objednávky zasílá fakturu
na pronájem objednaných ploch a celý registrační poplatek.
Po uhrazení faktury je vystavovatel zahrnut do rozdělení
výstavní plochy a mu pošle „Potvrzení o umístění expozice“.
Fakturuje nutno splatit v termínu splatnosti. Úrok z prodlení
činí 0,1% denně.
3.2.
Po
uhrazení
faktury
vystavovatel
obdrží
vystavovatelské, montážní průkazy a volné vstupenky.
3.3.
V případě neuhrazení faktury v termínu splatnosti se
vystavovatel vystavuje riziku, že mu nebude přidělena
výstavní plocha. SPŠKS zasílá vystavovateli urgenci a nemůže
mu závazně výstavní plochu přidělit, popř. již přidělenou
plochu odebrat.
3.4.
V případě neuhrazení faktury se vystavovatel nemůže
výstavy zúčastnit.
3.5.
SPŠKS si vyhrazuje právo zrušit své závazky vůči
vystavovateli v případě, že platba faktury nebyla provedena
v termínu
splatnosti
nebo
v případech
nedodržení
organizačních pokynů a bezpečnostních opatření. V těchto
případech se vrací pouze 50% platby.
3.6.
V případě, že vystavovatel odvolá písemnou formou
SPŠKS svou účast nebo stornuje část objednané plochy
po podání objednávky
a) 15 pracovních dní před zahájením výstavy je smluvní
penále (odvolací poplatek) ve výši 50% z pronájmu
celé objednané plochy

NA VÝSTAVĚ
b) v době kratší než 10 pracovních dnů před zahájením
výstavy je smluvní penále (odvolací poplatek) ve výši
celého nájemného.
Registrační poplatek propadá v případě odvolání účasti vždy
v plné výši.
4.
Organizační pokyny a časový plán výstavy
Základní časový plán výstavy je uveden v přihláškové
dokumentaci. Detailní organizační pokyny a časový plán
výstavy zašle SPŠKS vystavovateli v průběhu přípravy
výstavy. Obsahují další organizační, technické, dopravní a jiné
podmínky. Tyto pokyny a časový plán jsou pro vystavovatele
závazné.
5.
Povinnosti vystavovatele
5.1.
Vystavovatelé mohou provést montáž vlastního
stánku pouze v termínu stanoveném SPŠKS.
Vystavovatelé jsou povinni si ověřit výšky, únosnost,
5.2.
případně jiné technické parametry, které jsou větší než
standardní, uvedené v objednávce (rozměry dveří, vrat,
přístřešků ….)
5.3.
Vystavovatelé jsou povinni dodržet čas příchodů
do výstavních prostor a odchodů z nich. Vystavovatelé jsou
povinni nosit vystavovatelské průkazy po celou dobu konání
výstavy. Likvidovat expozici není možné před ukončením
výstavy.
5.4.
Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky
pouze ve vlastní expozici. Plakáty, reklamní štíty a jiné
propagační prostředky se mohou umísťovat na místech
určených SPŠKS za zvláštní poplatky. Vystavovatelé nesmí
svou prezentací rušit nebo omezovat okolní expozice. Provoz
zvukové aparatury nutno odsouhlasit se SPŠKS (časový
rozsah
a intenzitu).
Vystavovatelé zodpovídají za veškeré zařízení
5.5.
zapůjčené SPŠKS a jsou povinni je vrátit po skočení výstavy
neporušené.
5.6.
Poškodí–li nebo znečistí–li vystavovatelé výstavní
plochy, výstavní areál či zařízení zapůjčené veletržní správou,
jsou povinni uhradit SPŠKS způsobené škody v plné výši.
6.
Práva vystavovatele
6.1.
Vystavovatel má právo objednat si u SPŠKS
do termínu 14 dní před výstavou přívod elektrické energie,
případně jiné služby.
Vystavovatel má právo objednat stavbu stánku a další
6.2.
služby související s jeho vybavením u jakékoliv realizační
firmy. Vystavovatel má právo využít vlastní stánek
a vybavení.
Vystavovatel má právo využívat gastronomické
6.3.
služby, telekomunikační prostředky a kopírování ve výstavním
areálu. Platby se provádí v hotovosti.
Vystavovatelé mají právo pojistit svou expozici.
6.4.
SPŠKS zajišťuje všeobecnou noční ostrahu výstavních
prostor. V případě odcizení exponátů je vystavovatel povinen
ohlásit tuto skutečnost Policii ČR, náhrada škody je možná
pouze prostřednictvím pojišťovny. Doporučujeme uzavřít
pojištění exponátů, zařízení expozice vystaveného zboží
a materiálu předem s Vaší pojišťovnou.
7.
Závěrečná ustanovení
7.1.
Jakékoliv nároky ze strany vystavovatele vůči SPŠKS
musí být uplatněny ihned po zjištění závady, jinak nemohou
být reklamovány. Všechny nároky vystavovatelů zanikají
uplynutím šesti měsíců po skončení výstavy.
7.2.
Smluvní vztahy se řídí českým právem.

