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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI
Vystavovatel
IČ:

ZAMĚŘENÍ FIRMY:

Spoluvystavovatel:

Vytápění, energie a technologická zařízení

DIČ:

Obnovitelné zdroje energie

Obchodní jméno:
Ředitel společnosti:
Kontaktní osoba:
E-mail kontaktní osoby:
Ulice:
Město:
PSČ:
Tel.:
http://

Chlazení / klimatizace / ventilace
Měření, řízení a regulace
Instalační technika a příslušenství
Potrubí a armatury
Sanita, koupelny a design
Facility management
e-mail:

Ostatní služby

Korespondenční adresa:

Oblast firemní činnosti:

(vyplnit pouze v případě, že korespondenční adresa není totožná se sídlem firmy):

Poskytovatel služeb

Obchodní jméno:

Maloobchod

Ulice:
Město:

Velkoobchod

PSČ:

Výrobce
Dovozce / agentura / generální zástupce

Údaje o zastupující agentuře:

Asociace / instituce veřejného sektoru

Obchodní jméno:

Prodejní a distribuční služby

Kontaktní osoba:
Ulice:

Které značky budete na veletrhu zastupovat?

Město:
PSČ:
Tel.:

e-mail:

POŽADAVKY NA VÝSTAVNÍ PLOCHU
Objednáváme:

řadová plocha
3 300 Kč / m2

rohová plocha
od 24 m2
3 900 Kč / m2

Horní plocha patrové expozice: + 50% z ceny pronájmu.
Patrový stánek:
Stavba expozice pořadatelem veletrhu:

ano
ano 		

m2

ne
ne

Upřesnění požadavků na umístění Vaší expozice:

Cena pronájmu za:
hlavová plocha
od 50 m2
4 000 Kč / m2

ostrovní plocha
od 100 m2
4 100 Kč / m2

volná venkovní
plocha
1 000 Kč / m2

Registrační poplatek (povinný):
Vystavovatel:
Spoluvystavovatel:

5 000 Kč bez DPH
5 000 Kč bez DPH

Každý vystavovatel a spoluvystavovatel je povinný uhradit registrační poplatek ve výši
5 000 Kč bez DPH, na který bude vystavena faktura. Registrační poplatek zahrnuje zápis
do katalogu veletrhu, mapy veletrhu a na oficiální web veletrhu.

Místo, datum

Bez výhrad souhlasíme s podmínkami uvedenými na webové stránce veletrhu, jež
jsou nedílnou součástí Závazné přihlášky k účasti firmy na veletrhu a s cenovými
podmínkami veletrhu. Cena za pronájem výstavní plochy uvedená v závazné přihlášce
obsahuje pronájem výstavní plochy, služby s tím spojené (teplo, osvětlení hal atd.),
účast na společenském večeru, propagaci veletrhu.Uznáváme právo pořadatele
přiměřeně zvětšit nebo zmenšit požadovanou výstavní plochu a umístit expozici podle
odborového členění veletrhu do jednotlivých pavilonů. Přihláška nebude přijata, pokud
činnost firmy není v souladu s nomenklaturou veletrhu. Přihlášku je možno zaslat
emailem popř. poštou. Platnou se stává po zaslání potvrzení vystavovateli ze strany
MDL Expo s.r.o. o jejím přijetí. Plátci DPH přiloží k této přihlášce fotokopii Osvědčení
o registraci vydané příslušným správcem daně. Ceny neobsahují DPH.

Razítko a podpis vystavovatele (oprávněné osoby)
v případě zaslání poštou

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY VELETRHU
Článek I
ORGANIZÁTOR
Organizací veletrhu AQUATHERM Praha byla pověřena společností
Reed Exhibitions Messe Wien GmbH
firma MDL Expo s.r.o, Šmeralova 170/31, 170 00 Praha 7, Česká republika
(dále jen Organizátor).
Místo konání: Výstaviště PVA EXPO PRAHA, Beranových 667,
198 00 Praha 9 - Letňany
Článek II
PŘIDĚLOVÁNÍ PLOCHY
1. Přihlášku je možno zaslat emailem popř. poštou na korespondenční adresu.
Platnou se stává po zaslání potvrzení vystavovateli ze strany MDL Expo s.r.o.
o jejím přijetí.
2. Přihláška k účasti zaslaná organizátorovi je pro vystavovatele závazná.
Organizátor rozhoduje o přijetí, krácení nebo odmítnutí přihlášky, přičemž
maximálně přihlíží k požadavkům vystavovatele. Každý vystavovatel
a spoluvystavovatel je povinen uhradit registrační poplatek, na který bude
vystavena faktura. Registrační poplatek zahrnuje zápisy do katalogů veletrhu,
mapy veletrhu a na oficiální web veletrhu.
3. Po přidělení výstavní plochy se vystavovatel na základě přijaté faktury zavazuje
uhradit celou fakturovanou částku a není oprávněn přihlášku stornovat.
Nesplnění termínu platby opravňuje organizátora odmítnout účastna veletrhu.
4. Vystavovatel se zavazuje vůči organizátorovi splnit všechny závazky vzniklé
z důvodu jeho účasti a účasti jeho spoluvystavovateli a také i za jeho pověřenou
firmu na stavbu expozice a přepravní firmu. Jakákolivzměna podléhá schválení
organizátora.
5. Organizátor umisťuje vystavovatele dle výstavních komodit. V případě,
že vystavovatel nedodrží uvedené komodity na přihlášce, organizátor si
vyhrazuje právo vyloučit vystavovatele z veletrhu bez finanční náhrady.
6. Přidělenou výstavní plochu nesmí vystavovatel pronajmout třetí osobě. Výjimku
tvoří vystavovatelé, kteří organizují hromadnou účast.

6. Přípojky vody, el. přívody a telekomunikační služby je vystavovatel povinen
objednat u organizátora.
7. Vystavovatel odpovídá za veškeré zařízení zapůjčené od organizátora a je
povinen je vrátit po skončení veletrhu nepoškozené.
8. Za poškození nebo znečištění výstavní plochy a zařízení organizátora
je vystavovatel povinen uhradit škodu organizátorovi.
Článek VI
AKUSTICKÁ REKLAMA
V průběhu veletrhu je povoleno provozování audiovizuálních, hudebních, tanečních
a jiných produkcí pouze za předpokladu, že touto produkcí nebudou ostatní
vystavovatelé rušeni a MDL Expo s.r.o. k této produkci udělila písemný souhlas.
Hladina hluku na stánku nesmí přesáhnout 60 dB. K produkci je vystavovatel
povinen vyžádat si souhlas příslušného kolektivního správce autorských práv
(OSA, INTERGRAM)
Článek VII
PROPAGACE, INZERCE
1. Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky pouze ve vlastní expozici.
2. Všechny propagační média uplatňovaná mimo vlastní expozici musí být
objednané u organizátora.
3. Oficiální katalog bude zpracován z podkladů dodaných vystavovateli.
Článek VIII
POJIŠTĚNÍ
1. Organizátor 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, v průběhu nebo po skončení veletrhu, nebo jiné akce
realizované organizátorem. Vystavovatel k tomuto účelu uzavře pojištění s
pojišťovnou podle vlastního výběru.

2. Při stornování účasti ze strany vystavovatele po přidělení výstavní plochy
se vystavovateli účtuje stornovací poplatek ve výši 100 % nájemného, který
je vystavovatel povinen uhradit na základě faktury vyhotovené organizátorem.

2. Pojištění odpovědnosti za škody způsobené vlastní činností. Vystavovatelé,
kteří si realizují výstavní expozice sami a firmy zabezpečující realizaci
expozic, jsou povinny mít během montáže, veletrhu a demontáže, uzavřené
pojištění odpovědnosti za škody způsobené vlastní činností. Uvedené
pojištění jsou povinni na požádání prokázat. V případě, že tato podmínka
nebude splněna nebo nebude daný subjekt schopen tuto okolnost prokázat,
je organizátor oprávněn zabránit jeho vstupu do výstavních prostor až do
zřízení nápravy.

3. Vystavovatel se zavazuje uhradit fakturu v termínu její splatnosti, nejpozději
však do začátku veletrhu.

Článek IX
TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY

Článek IV
EXPONÁTY

1. Všichni vystavovatelé, kteří budou realizovat své expozice podle projektové
dokumentace zpracované mimo projekční služby organizátora, jsou povinni
ji před zahájením realizace předložit organizátorovi, který zajistí její posouzení
požárním technikem organizátora.

Článek III
PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Při stornování účasti ze strany vystavovatele se nevrací registrační poplatek.

1. Exponátem se rozumí výrobek, zboží nebo právo k nemovitostem, které jsou
závazně přihlášeny a vystaveny v prostoru stanoveném organizátorem, a které
odpovídají nomenklatuře veletrhu.
2. Dovoz a odvoz exponátů se řídí pokyny organizátora. Za exponáty neodvezené
do ukončení termínu demontáže si organizátor účtuje manipulační a skladové
poplatky a neručí za jejich ztrátu a poškození.
3. Příjem exponátů si zabezpečuje zásadně vystavovatel. V případě,
že vystavovatel, ani jeho zástupce nebudou na místě, budou exponáty složené
na přidělené výstavní ploše na riziko vystavovatele. Není přípustné odvážet
exponáty během konání akce.
Článek V
VÝSTAVBA A INSTALACE EXPOZICE, MONTÁŽ EXPONÁTŮ
1. Termíny montáže, demontáže a provozní dobu určuje organizátor. Při výstavbě
expozic a předvádění exponátů jsou pro vystavovatele závazné technickobezpečnostní předpisy organizátora.
2. Nástěnné hydranty, požární hlásiče, hasicí přístroje a jiná zařízení zajišťující
bezpečnost nemohou být zastavěné. Zásahy do objektu pavilonů nebo
venkovních ploch jsou zakázány. Veškeré práce související s úpravou těchto
ploch je vystavovatel povinen si objednat u organizátora.
3. Vystavovatel je povinný realizovat u svojí expozice obvodové stěny v min. výšce 2,5 m.
4. Maximální výška expozic v pavilonech je 3 metry a na volné ploše 8 metrů.
Odchylky povoluje výhradně organizátor.
5. Vystavovatel je povinen předložit organizátorovi v dohodnuté době před
zahájením montáže ke schválení technický projekt a projekt elektroinstalací
expozice ve dvou vyhotoveních. Montáž expozice je možná až po schválení
projektů organizátorem. Architektonické řešení a provoz expozice nesmí rušit
sousední expozice.

2. Po dobu konání veletrhů i při jejich montáži a demontáži platí ve všech
krytých prostorách areálu zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
V pavilonech nesmí být skladovány žádné hořlaviny, výbušniny, kyseliny
a jedy. Výjimku povoluje organizátor. Všechny materiály použité na stavbu
expozic musí být v nehořlavé úpravě nebo impregnované proti hoření. Druhy
a množství těchto použitých materiálů musí být současně s předložením
projektu oznámeno.
3. Zároveň musí být dodrženy platné požární předpisy.
Článek X
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. V případě, že organizátor v důsledku jím nezaviněných okolností (vis
major) nemůže začít veletrh či jinou doprovodnou akci po celou dobu její
trvání, nebo její část na celém výstavišti či na jeho části nebo na jiném
místě konání akce, uvědomí o tom vystavovatele. Všechny závazky vzniklé
organizátorovi uzavřením smlouvy o účasti vystavovatele zanikají. V tomto
případě nepřipadá vystavovateli žádný nárok na náhradu vzniklých škod.
Organizátor je oprávněn zadržet přiměřenou část poplatků vystavovatelům.
2. Vystavovatel může uplatnit reklamaci za práce a služby poskytnuté
organizátorem u odpovědného pracovníka bez zbytečného odkladu, nejpozději
den před ukončením veletrhu, jinak právo zaniká.
3. Pokud není stanoveno jinak, organizátor je oprávněn v případě některého
z ustanovení těchto podmínek vyloučit vystavovatele z další účasti na veletrhu
či jiné doprovodné akci. V takovém případě nevzniká vystavovateli žádný nárok
na náhradu případných škod a na vrácení již uhrazené faktury.

