2018

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI

1. - 4. 2. 2018 | VÝSTAVIŠTĚ PRAHA - HOLEŠOVICE
Montáž a příprava expozic: 28. 1. - 31. 1. 2018	
Termín konání:
1. - 3. 2. 2018	
4. 2. 2018
Demontáž expozic:
4. 2. 2018
5. 2. 2018

2018

08.00 - 22.00 hod.
10.00 - 18.00 hod.
10.00 - 16.00 hod.
16.30 - 00.00 hod.
00.00 - 16.00 hod.

TERINVEST, spol. s r.o., veletržní správa
Bruselská 266/14, 120 00 Praha 2, ČR
Tel.: +420 221 992 152
GSM: +420 724 612 052
E-mail: sponarova@terinvest.com
IČ: 48115592, DIČ: CZ48115592
Bank. spojení: ČSOB, č.ú.: 3809761/0300

www.modernivytapeni.cz

VYSTAVOVATEL
Obchodní jméno/Fakturační údaje:
IČO:

DIČ:

Ulice:

Město:

PSČ:

Kontaktní osoba:

E-mail na kontaktní osobu:

Telefon/gsm:
Korespondenční adresa /liší-li se/:
SPOLUVYSTAVOVATEL /Za každého spoluvystavovatele je účtován registrační poplatek 5 000 Kč. V případě většího počtu spoluvystavovatelů použijte přílohu./
Obchodní jméno/Fakturační údaje:
IČO:

DIČ:

Ulice:

Město:

Kontaktní osoba:

E-mail na kontaktní osobu:

PSČ:

Telefon/gsm:
Korespondenční adresa /liší-li se/:
ZÁPIS DO KATALOGU VYSTAVOVATELŮ /Pro správné zařazení do katalogu vystavovatelů na webových stránkách veletrhu./
Číslo/a nomenklatury:

E-mail:

Web:
ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA VÝSTAVNÍ PLOCHY /Všechny uvedené ceny jsou kalkulovány bez DPH. V ceně výstavní plochy není zahrnuta stavba expozice./
Výstavní plocha /min. 6 m2/

do 30. 9. 2017

od 1. 10. 2017

2 250 Kč/m

2 450 Kč/m

Výstavní plocha bez stánku 50 - 99 m

2 050 Kč/m

2 250 Kč/m2

Výstavní plocha bez stánku 100 m a více

2

1 850 Kč/m

1 950 Kč/m2

Venkovní plocha

1 200 Kč/m2

1 300 Kč/m2

m2

délka x hloubka /m/

Výstavní plocha bez stánku do 49 m

2

2

2

2

2

Umístění rohové
/2 strany otevřené, min. 15 m2/
 ANO

příplatek

Umístění ostrovní
/4 strany otevřené, min. 60 m2,
min. hloubka 4 m/  ANO

příplatek

+10%

+20%

Cena celkem

2

Umístění poloostrovní
/3 strany otevřené, min. 50 m2,
min. hloubka 4 m/  ANO

příplatek

Umístění na hlavním koridoru
/min. 20 m2, min. hloubka 4 m/
 ANO

příplatek

+15%

+25%
550 Kč

Povinné pojištění odpovědnosti za škodu

4 000 Kč

Registrační poplatek
Registrační poplatek za spoluvystavovatele

 5 000 Kč / 1 spoluvystavovatel

počet spoluvystavovatelů:
CELKEM:

Požadovaná výška stánku nad 2,5 m

 ANO

výška:

m

Zatížení stánku nad 350 kg/m2

 ANO

zatížení:

kg/m2

Jiné poznámky a požadavky k umístění expozice:
Všechny uvedené ceny jsou kalkulovány bez DPH. V ceně výstavní plochy není zahrnuta stavba expozice.
Firma TERINVEST, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 16744.
Prohlašujeme, že jsme se seznámili a souhlasíme s podmínkami účasti na veletrzích a výstavách pořádaných společností TERINVEST, uvedenými na zadní straně objednávky.
Podmínkou k umístění do výstavního rastru je úhrada zálohové faktury v termínu splatnosti. Registrační poplatek viz. zadní strana tohoto listu odstavec IV.2. Povinné pojištění viz. zadní
strana tohoto listu.

datum:

podpis, razítko
objednavatele:

potvrzení o přijetí
veletržní správou:

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRZÍCH A VÝSTAVÁCH TERINVEST, spol. s r.o.
I. POŘADATEL
TERINVEST, spol. s r.o., Bruselská 266/14, 120 00 Praha 2, veletržní správa, jejímž předmětem
podnikání je pořádání veletrhů a výstav (veletrh a výstava dále jen jako „veletrh“). Pořadatel
určuje tematické zaměření (nomenklaturu) veletrhu.
II. VYSTAVOVATEL
Právnická či fyzická osoba, které pořadatel potvrdil přihlášku k účasti na veletrhu.
III. PŘIHLÁŠENÍ A ÚČAST NA VELETRHU; PŘIDĚLENÍ VÝSTAVNÍ PLOCHY
1. K účasti na veletrhu se lze přihlásit pouze prostřednictvím vyplněné přihlášky, která se
považuje za návrh na uzavření smlouvy.
2. Vyplněnou a podepsanou přihlášku v písemné podobě je nutno zaslat poštou, nebo
osobně na adresu sídla pořadatele, nebo v elektronické podobě podle zvláštních právních
předpisů.
3. Pořadatel rozhoduje o přijetí nebo odmítnutí přihlášky (zejm. neodpovídá-li činnost objednatele nomenklatuře veletrhu, ke kterému se přihlásil), případně o krácení objednané
výstavní plochy; svá rozhodnutí však pořadatel není povinen zdůvodňovat. Za odmítnutí
přihlášky se považuje její nepotvrzení pořadatelem.
4. Smluvní vztah (smlouva) vzniká potvrzením přihlášky pořadatelem (dále jen „potvrzení
přihlášky“) s účinností doručením do sféry vystavovatele. Potvrzení přihlášky pořadatel
učiní buď písemnou formou (poštou na adresu sídla vystavovatele nebo na adresu, kterou
vystavovatel uvedl v přihlášce), nebo prostřednictvím elektronických prostředků. Pořadatel
rovněž vystavovateli zašle zálohovou fakturu za nájem výstavní plochy, registrační poplatek,
event. další objednané služby, a to s vyúčtováním příslušné DPH.
5. Po obdržení platby stanovené dle zálohové faktury a vyhotovení výstavního rastru veletrhu pořadatel zašle vystavovateli „potvrzení o umístění expozice“, ve kterém bude vystavovateli přidělena konkrétní plocha a její číslo. Zároveň pořadatel vystaví a vystavovateli zašle
další zálohovou fakturu, kterou vyúčtuje zbytek objednaných služeb včetně příslušné DPH.
Řádné zaplacení celého nájemného, registračního poplatku a dalších objednaných služeb,
včetně příslušné DPH je podmínkou předání výstavní plochy vystavovateli ve stanoveném
termínu; při nezaplacení byť jen části platby má pořadatel právo odmítnout vystavovateli
poskytnout objednanou výstavní plochu. Zpravidla do 14 dnů po skončení veletrhu pořadatel vystaví a zašle vystavovateli konečný daňový doklad a dodatečnou fakturu na další
(dodatečné) služby poskytnuté vystavovateli pořadatelem v rámci jeho účasti na veletrhu.
6. Pořadatel může bez souhlasu vystavovatele rozhodnout o změně umístění, nebo tvaru
potvrzené výstavní plochy, o této skutečnosti vystavovatele neprodleně vyrozumí. Tato
změna uskutečněná pořadatelem nemá vliv na platnost a závaznost uzavřené smlouvy a
vystavovatel není oprávněn domáhat se z důvodu pořadatelem provedené změny jakékoli
náhrady.
IV. NÁJEMNÉ VÝSTAVNÍ PLOCHY, REGISTRAČNÍ POPLATEK, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
1. Nájemné se stanoví podle rozsahu objednané (potvrzené) výstavní plochy; každý započatý čtvereční metr se účtuje jako celý. Nájemné je stanoveno na dobu přípravy expozice,
průběh veletrhu a likvidaci expozice; je v něm zahrnuta: výstavní plocha, základní osvětlení,
vytápění, požární ochrana, úklid v prostorách veletrhu mimo stánky, všeobecná noční ostraha výstavního areálu, provoz šaten, WC, produkce a propagace.
2. Registrační poplatek vystavovatele zahrnuje následující položky: zařazení základních informací o vystavovateli do průvodce veletrhem a do infosystému, 1 ks tištěného průvodce
veletrhem, montážní a vystavovatelské průkazy ( v počtu dle velikosti plochy), poukázky na
vstup pro obchodní partnery.
3. Registrační poplatek spoluvystavovatele se hradí za každý další subjekt účastnící se expozice s vystavovatelem; za úhradu registračního poplatku spoluvystavovatele odpovídá vystavovatel. V případě porušení této povinnosti má pořadatel nárok na uhrazení samotného
registračního poplatku spoluvystavovatele a dále na zaplacení smluvní pokuty odpovídající
výši registračního poplatku spoluvystavovatele.
4. Pojištění odpovědnosti vystavovatele za škody způsobené třetím osobám zajišťuje pořadatel a je účtováno jako samostatná položka. Po uhrazení je vystavovatel pojištěn na veletrhu min. v rozsahu odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám v souvislosti s jeho
činností, a to max. do výše 1 mil. Kč. Vystavovatel si může na vlastní náklad sjednat další
pojištění své odpovědnosti.
V. PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY
1. Vystavovatel se zavazuje pořadateli zaplatit úplatu za veškerá ve smlouvě dohodnutá plnění nejpozději v den splatnosti takového plnění, který je uveden v příslušném daňovém
dokladu (faktuře). Byl-li daňový doklad vystavovateli doručen méně než 5 dnů před splatností fakturovaného plnění anebo až po stanoveném datu splatnosti fakturovaného plnění,
považuje se za den splatnosti takového plnění 5. den následující po doručení této faktury
vystavovateli. Je-li vystavovatel v prodlení s platbou uvedeného (fakturovaného) plnění, je
vystavovatel povinen zaplatit pořadateli vedle zákonného úroku z prodlení i smluvní pokutu
ve výši 0,1% z hodnoty fakturovaného plnění, s jehož úhradou je vystavovatel v prodlení,
a to za každý započatý den prodlení. Při bezhotovostní platbě se za den úhrady považuje
den, kdy finanční prostředky na úhradu plnění byly připsány na bankovní účet pořadatele.
2. Patnáctý den prodlení vystavovatele s úhradou fakturovaného plnění se považuje za podstatné porušení smluvní povinnosti, čímž pořadateli vzniká právo od smlouvy odstoupit.
Odstoupení musí být písemné. Pořadatel je oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty
ve výši vystavených a vystavovateli řádně doručených zálohových faktur.
3. Odvolá-li písemně vystavovatel svoji účast v době nejpozději 5 měsíců před plánovaným
zahájením veletrhu, zavazuje se odškodnit pořadatele částkou odpovídající 100% ceny registračního poplatku.
4. Odvolá-li písemně vystavovatel svoji účast nejpozději 2 měsíce před plánovaným zahájením veletrhu, zavazuje se odškodnit pořadatele částkou odpovídající 50% ceny nájemného
a všech služeb dohodnutých ve smlouvě a 100% ceny registračního poplatku.
5. Odvolá-li písemně vystavovatel svojí účast méně než 2 měsíce před plánovaným zahájením veletrhu, nebo se veletrhu nezúčastní, zavazuje se odškodnit pořadatele částkou
odpovídající 100% ceny nájemného a všech služeb dohodnutých ve smlouvě a 100% ceny
registračního poplatku.
6. Pořadatel je oprávněn započíst si svůj nárok na odškodnění za platby vystavovatelem
již uhrazené.
VI. REALIZACE, PROVOZ A LIKVIDACE VÝSTAVNÍCH EXPOZIC
1. Vystavovatel je povinen na přenechané ploše si zajistit stavbu expozice; může použít
vlastní stánek nebo objednat stavbu stánku u jakéhokoliv třetího subjektu.

2. Maximální výška expozice včetně poutačů jsou 3 metry; k vyšším expozicím je vystavovatel povinen si vyžádat od pořadatele stavebně technické parametry hal a ty respektovat. Při
výšce expozice nad 3m musí vystavovatel zaslat pořadateli ke schválení konstrukční plánek
stánku (expozice). Vystavovatel odpovídá v plném rozsahu za to, že expozice splňuje obecně
závazné právní předpisy, technické normy, protipožární předpisy a jiné předpisy bezpečnostně technického rázu. U expozic vyšších než 2,5 m a zároveň u patrových expozic je vystavovatel povinen předložit pořadateli nejpozději před zahájením stavby stánku statický
posudek a posudek požárního zatížení.
3. Architektonické ztvárnění expozice nesmí omezovat okolní expozice/vystavovatele. Zadní
část expozice převyšující 2,5 m musí být upravena tak, aby vizuálně nenarušovala vzhled
okolních expozic (pohledově). Expozice nesmí ničím přesahovat do uliček/koridorů
4. Vystavovatel je povinen si ověřit a dodržovat výšky, únosnost a případně jiné technické
parametry, které jsou vyšší než standardní uvedené v objednávce nebo ve výstavním areálu
(rozměry dveří apod.).
5. Vystavovatel může provádět montáž vlastního stánku pouze v termínu (harmonogramu)
stanoveném pořadatelem. Při realizaci expozic vystavovatel plně odpovídá za činnost jím
pověřených či zmocněných osob ve výstavním areálu.
6. Vystavovatel (resp. jím pověřená osoba) nesmí likvidovat exponáty a expozici před ukončením veletrhu.
7. Přívod elektrické energie, vody a internetové sítě může vystavovatel objednat výhradně u
pořadatele, a to ve stanoveném termínu před veletrhem.
8. Za škody způsobené vadnou elektroinstalací v expozici odpovídá v plném rozsahu vystavovatel. Vystavovatel je povinen předložit pořadateli nejpozději v den zahájení veletrhu
revizní zprávu elektrických rozvodů v expozici vystavenou autorizovaným technikem.
9. Vystavovatel odpovídá za výstavní plochu a veškerá jím užívaná zařízení (i pronajatá od
pořadatele); zařízení pronajatá od pořadatele je po skončení veletrhu povinen vrátit neporušené pořadateli. Nástěnné hydranty, požární hlásiče, hasicí přístroje a jiná zařízení zajišťující
bezpečnost nesmějí být přemísťovány ani zastavěny. Poškodí nebo znečistí-li vystavovatel
výstavní plochy, výstavní areál či zařízení pořadatele, je povinen tento závadný stav na vlastní náklad napravit, či v plné výši uhradit způsobené škody.
10. Vystavovatel je povinen zlikvidovat jím vzniklý odpad na své náklady. Za tím účelem je
povinen si objednat odpadní nádoby nebo odpad odvézt vlastními prostředky. Vystavovatel
je po demontáži expozice povinen výstavní plochu předat uklizenou a bez poškození a o
tomto předání s pořadatelem sepsat protokol. V případě, že vystavovatel plochu v řádném
stavu nepředá, je pořadatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 100 Kč/m2 objednané výstavní plochy, jež představuje paušalizovanou náhradu nákladů za úklid výstavní
plochy.
11. Vystavovatel se zavazuje dodržovat pořadatelem stanovené časy příchodů a odchodů
do/z výstavních prostor. Vystavovatelé jsou povinni viditelně nosit vystavovatelské průkazy
po celou dobu konání veletrhu.
12. Vystavovatel je povinen v prostorách výstaviště dodržovat pořádek, ve vnitřních prostorách nekouřit a nezacházet s otevřeným ohněm.
VII. PREZENTACE
1. Vystavovatel má nárok na publikaci základních údajů (informací) v průvodci veletrhem.
Vystavovatel má právo uveřejnit další (doplňující) informace o své firmě a inzerci v katalogu
v případě objednání do stanoveného termínu uzávěrky.
2. Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky pouze ve vlastní expozici. Vystavovatel
svojí prezentací nesmí rušit nebo omezovat okolní expozice. Mimo expozice je možné umísťovat a distribuovat plakáty, reklamní štíty a jiné propagační prostředky pouze na místech
určených pořadatelem, za zvláštní poplatky. Pořadatel může nevhodné prezentace zakázat
nebo omezit, a to zejm. v případě, že způsobují hluk, prach, zplodiny, otřesy či jinak ruší
průběh veletrhu. Zákonné poplatky za veřejné provozování hudební produkce na stáncích
nebo při jiné prezentaci na veletrhu si zajišťují sami vystavovatelé a na vlastní náklad.
3. Dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění,
souhlasí vystavovatel se zasíláním obchodních sdělení souvisejících s jeho účastí na veletrhu. Dále v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, uděluje vystavovatel pořadateli souhlas s pořízením zvukových a obrazových záznamů a s jejich zveřejněním a užitím v souvislosti s prezentací veletrhu, a to bez nároku vystavovatele na odměnu.
4. Pořadatel je oprávněn použít vystavovatelem zaslané textové a obrazové podklady a materiály, a to pro účely prezentace veletrhu.
5. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, je
pořadatel jako zpracovatel oprávněn ke zpracování a uchování osobních údajů získaných
od vystavovatele, za účelem řádného zajištění veletrhu, k čemuž mu vystavovatel uděluje
souhlas.
VIII. ZTRÁTY A POJIŠTĚNÍ
1. Vystavovatel se veletrhu účastní na vlastní riziko a zodpovědnost.
2. Pořadatel neodpovídá vystavovateli ani jeho spoluvystavovateli za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození exponátů, vybavení a zařízení stánku, zboží, obalů a balicího materiálu, bez
ohledu na to, zda se zničení či jiné poškození stalo před zahájením, během, či po skončení
veletrhu. Pořadatel zajišťuje všeobecnou noční ostrahu výstavního areálu. V případě odcizení exponátů je vystavovatel povinen nahlásit tuto skutečnost na Policii ČR, případné náhrada škody je možná pouze prostřednictvím pojišťovny. Vystavovatel k tomu účelu uzavře
pojištění svých exponátů, zařízení expozice, vystaveného zboží a materiálu.
3. Vystavovatel má možnost přiobjednat si u pořadatele individuální ostrahu svého stánku
(expozice).
IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. V případě, že pořadatel v důsledku jím nezaviněných anebo nezpůsobených okolností
(vis major) nebude mít možnost uspořádat veletrh, v plánovaném místě, nebo čase konání,
nemá vystavovatele nárok požadovat na pořadateli vrácení plnění a náhrady škody.
2. Jakékoliv nároky ze strany vystavovatele vůči pořadateli musí být uplatněny u zodpovědného pracovníka písemnou formou bezodkladně ihned po zjištění závady nebo okolnosti
vedoucí k zániku závazků ze smlouvy o účasti, nejpozději posledního dne konání veletrhu,
jinak toto právo zaniká.
3. Vystavovatel je oprávněn požadovat jako náhradu škody v důsledku porušení povinnosti
pořadatele vyplývající z těchto všeobecných podmínek účasti částku odpovídající nejvýše
100% uhrazené úplaty za pronájem výstavní plochy a služby uhrazených v době porušení
povinnosti pořadatelem, kterážto se považuje za nejvyšší předvídatelnou škodu zapříčiněnou porušením povinnosti pořadatele.
4. Smluvní vztahy se řídí českým právem a všeobecně závaznými právními a odbornými
předpisy.

