ZÁVAZNÁ

PŘIHLÁŠKA

k účasti na Svatebním veletrhu SVATBA JAK MÁ BÝT
…aneb inspirace pro společenské události 2017
neděle, 5. února 2017, HOTEL ZÁMEK VALEČ, 10.00-18.00 hod.
======================================================================
Prosím, přihlášku vyplňte a zašlete nejpozději do neděle 15.1. 2017
e-mailem:info@svatba-jakmabyt.cz, nebo
poštou na adresu:SVATBA JAK MÁ BÝT s.r.o., Na Úbočí 81/1, Třebíč
případné dotazy na tel: +420 725 980 128 - Eliška Hoblová

Název firmy: .......................................................................................................................
Druh činnosti: ……………………………………………………………………………………..

Kontaktní osoba: ................................................................................................................

Telefon:………………………………………..E-mail:………….……………………………..…

Adresa provozovny: ............................................................................................................

Fakturační adresa: .............................................................................................................
IČO: ………………………………….…….. DIČ: ………………………………..……………..
http:// ………………………………………………………………………………………………..

Zašlete prosím logo Vaší firmy, které můţeme zveřejnit na fb a webových stránkách.
info@svatba-jakmabyt.cz, do předmětu prosím uveďte: LOGO+NÁZEV FIRMY

Chete se stát partnerem akce? Věnujte prosím Váš PRODUKT pro výherkyni velké
svatební soutěţe. Bliţší info v pokynech pro vystavovatele/ nutné dodat logo.
Objednávám výstavní prostor a vybavení:
Stůl ……ks

Ubrus

ANO

NE

Volná plocha ........... m2 (plocha nad rámec Vašeho stánku)
Ţidle ........................ ks / 4 ks ţidlí zdarma, další 50,-Kč/ks
Přípojka el. proudu včetně spotřeby: ANO - NE
ROLL-UP na podiu /1.000,-Kč
Rozhovor na podiu v hlavním bloku/ v textu moderátora o Vaší firmě /1.000,-Kč
Rozdávání letáčků kaţdému návštěvníkovi /300,-Kč

Pořadatelé výstavy:
Svatební agentura: SVATBA JAK MÁ BÝT s.r.o., IČ: 292 91 461
Produkční agentura: TOP EVENTUM, production & modeling s.r.o., IČ: 036 13 267

Kontaktní osoba:
Eliška Hoblová, tel: 725 980 128, email: info@svatba-jakmabyt.cz

VÝSTAVNÍ PODMÍNKY
Přidělení plochy
Pořadatelé mají právo rozhodnout o umístění expozice ve výstavních prostorách, popř. z prostorových či
technických důvodů objednanou plochu upravit.
Ztvárnění a provoz expozice nesmí omezovat okolní expozice.
Přidělená plocha nesmí být vystavovatelem dále pronajímána jakékoliv třetí osobě.
V průběhu výstavy provedou pořadatelé kontrolu skutečné rozlohy expozice. Zjištěný nadrozměr je
vystavovatel povinen doobjednat a doplatit nebo bez odkladu sníţit rozsah expozice na objednanou rozlohu.
Ztráta a pojištění
Pořadatelé neodpovídají za ztrátu, zničení či poškození exponátů, zařízení stánku či jiného materiálu, bez
ohledu na to, zda se zničení či jiné poškození stalo před zahájením, během či po skončení výstavy.
Vystavovatelé mohou uzavřít pojistku a sjednat zvláštní ostrahu expozice.
Stornovací poplatky
V případě zrušení účasti bude vystavovateli účtován stornovací poplatek.
- od podpisu přihlášky je registrační poplatek nevratný
- týden před zahájením výstavy činí storno poplatek 50% z celkové ceny objednávky
- v době 24 hodin před zahájením výstavy včetně neúčasti na výstavě samotné činí storno poplatek 100%
celkové ceny objednávky.
- Ohlášení neúčasti se oznamuje písemnou formou, rozhodným dnem je den doručení pořadateli.
Závěrečná ustanovení
Vystavovatel můţe uplatnit reklamaci na sluţby poskytované pořadateli akce nejpozději 2 hodiny od zahájení
výstavy, jinak jeho právo zaniká. V případě, ţe pořadatelé nemohou v důsledku jimi nezaviněných okolností (
např. ţivelná pohroma, epidemie, úřední zákaz apod.) zahájit výstavu či zajistit smluvenou dobu trvání
výstavy nebo zajistit výstavu na celé smluvené výstavní ploše, sdělí tuto skutečnost ihned vystavovateli,
kterému tímto neruší nárok na náhradu vzniklých škod. Pořadatelé jsou oprávněni zadrţet vystavovatelem
zaplacenou část plateb na úhradu vynaloţených nákladů. Veškeré závazky pořadatelů, které vyplývají
z uzavřené smlouvy o účasti vystavovatele na výstavě, v tomto případě zanikají. Pro řešení případných sporů
je místně příslušný Okresní soud v Třebíči.
Souhlasíme se všeobecnými organizačními a finančními podmínkami účasti.
Nevyplněné údaje povaţujeme za neobjednané.

V .......................... dne ............................

...............................................................................
razítko, jméno a podpis vystavovatele

