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Závazná přihláška k účasti – rámcová smlouva
Organizátor:

Partner:

PVA EXPO PRAHA, 30.–31. října 2019
Uzávěrka objednávek je 2. září 2019

VYSTAVOVATEL
Obchodní jméno_________________________________________________________________________ IČO ____________________________________
Sídlo* – ulice ___________________________________________________________________________ DIČ ____________________________________
Město ____________________________________________________ PSČ _________________________ Stát ___________________________________
Internet ______________________________________________________________________________________________________________________
Kontaktní osoba ______________________________________________________________ Funkce ____________________________________________
Tel./mobil _________________________________________________ E-mail** _____________________________________________________________
Korespondenční adresa (je-li odlišná od sídla) ___________________________________________________________________________________________
E-mail pro zasílání faktur v elektronické podobě_________________________________________________________________________________________
* Pro fyzické osoby Místo podnikání.

** Nutné vyplnit pro zasílání umístění, montážních pokynů apod.

Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení v souladu se zák. č. 480/2004 Sb. Souhlas lze odvolat zasláním e-mailu s textem „nezasílat“ na stoplist@abf.cz.
		
		

Oborové členění
zaškrtněte prosím jeden
hlavní obor činnosti

________________________________________________________
podpis za vystavovatele / zástupce vystavovatele

1. Národní centrály cestovního ruchu
2. Touroperátoři – cestovní kanceláře
3. Cestovní agentury
4. Turistické destinace, destinační managementy
5. Ubytovací a stravovací služby
6. Dopravní služby
7. Finanční a pojišťovací služby
8. Kongresová a incentivní turistika
9. Turistika, sport, aktivní trávení volného času
10. Média a odborná literatura, propagace v cest. ruchu
11. Informační technologie v cestovním ruchu
12. Profesní vzdělávání
13. Lázně, wellness
14. Ostatní

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:
Obchodní jméno_________________________________________________________________________ IČO ____________________________________
Sídlo* – ulice ___________________________________________________________________________ DIČ ____________________________________
Město ____________________________________________________ PSČ _________________________ Stát ___________________________________
Internet ______________________________________________________________________________________________________________________
Kontaktní osoba ______________________________________________________________ Funkce ____________________________________________
Tel./mobil _________________________________________________ E-mail** _____________________________________________________________
Korespondenční adresa (je-li odlišná od sídla) ___________________________________________________________________________________________
E-mail pro zasílání faktur v elektronické podobě***_______________________________________________________________________________________
*** Nutné vyplnit pro zasílání faktur

EXPOZICE: (Stolový modul = stůl, 5 židlí, označení, el. přípojka pro PC, wi-fi, policový regál, 2 vstupenky, zápis do katalogu)
Varianta

Cena
do 2. 9. 2019

Cena
od 3. 9. 2019

ČLEN ACK ČR / ČLEN AČCKA – Stolový modul

4 500 Kč

6 000 Kč

NEČLEN – Stolový modul

8 000 Kč

10 000 Kč

300 Kč/m2

400 Kč/m2

venkovní plocha

Počet

Cena celkem

Celková cena za objednávku:
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.
Prohlašuji, že jsem se seznámil s Obchodními podmínkami ABF, a.s., které jsou nedílnou součástí této přihlášky, jejich obsahu rozumím a souhlasím s ním. Beru na vědomí, že se jedná o rámcovou smlouvu, která
bude realizována po částech, na základě objednávek ve formě písemné, e-mailové. V případě, že objednávky budou vystaveny třetí osobou, je vyžadován vždy originál.

Objednáváme výše uvedené služby. Svým podpisem souhlasíme s vystavovatelskými smluvními podmínkami a uvedenými cenami.
Podepsané přihlášky prosím zasílejte na machacek@abf.cz. Uzávěrka přihlášek 2. září 2019.
_____________________________________________________
datum

________________________________________________________		
razítko a podpis objednatele

Organizátor: ABF, a.s.,
Sídlo: Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany
Pracoviště, korespondenční adresa:
Dělnická 12, 170 00 Praha 7 – Holešovice
IČO: 63080575
Partner:
Asociace cestovních kanceláří České republiky
Lípová 511/15, 120 00 Praha 2, IČO: 17046980

Obchodní podmínky
pro účast vystavovatelů na veletrhu
Partner:

Organizátor:

PVA EXPO PRAHA, 30.–31. října 2019
Článek 1. – Základní podmínky účasti vystavovatelů na veletrhu
1.	Základní podmínkou účasti na veletrhu je doručení řádně vyplněné a podepsané Závazné
přihlášky k účasti firmy na veletrhu (dále jen Závazná přihláška). Po jejím obdržení zašle
pořadatel vystavovateli potvrzení o jejím přijetí.
2.	
Podpisem Závazné přihlášky se vystavovatel zavazuje dodržovat Obchodní podmínky
pořadatele pro účast vystavovatelů na veletrhu.
3.	
Vystavované exponáty a nabízené služby musí být v souladu se zaměřením veletrhu
(tzv. oborovým členěním veletrhu).
4.	Služby spojené s účastí na veletrhu vystavovatel objedná samostatnými objednávkami
uvedenými v Objednávkovém katalogu služeb.
5. Vystavovatel nesmí likvidovat exponáty a expozici před ukončením veletrhu či výstavy.
Článek 2. – Platební podmínky
1.	Po obdržení Závazné přihlášky zašle pořadatel zálohovou fakturu na nájem za objednanou
výstavní plochu.
2.	Po uzávěrce bude vystavovateli zaslána zálohová faktura na objednané služby spojené s nájmem výstavní plochy. Úhrada této zálohové faktury je podmínkou pro realizaci objednávky
technických služeb.
3. Konečná faktura s odečtením záloh bude zaslána až po ukončení veletrhu.
4. V základní ceně nájmu je zahrnuto:
–
nájemné za výstavní plochu (Stolový modul) po dobu montáže, průběhu veletrhu
a demontáže
– zařazení do Katalogu veletrhu v rozsahu údajů vyznačených v Objednávce záznamu
do Katalogu
– zařazení do orientačního systému veletrhu
– 2 vystavovatelské průkazy pro vystavovatele
– montážní/demontážní průkazy pro realizační týmy umožňující vstup (vjezd) do areálu
(pořadatel je oprávněn požadovat kauci)
– Katalog veletrhu v tištěné podobě
5. Storno podmínky
	Zruší-li vystavovatel svoji účast na veletrhu, je povinen uhradit následující storno poplatky
(smluvní pokuty):
–
50 % z celkového sjednaného nájemného při zrušení Závazné přihlášky v termínu
vice nez 90 dnu pred zahajenim veletrhu
– 100 % z celkového sjednaného nájemného při zrušení Závazné přihlášky v termínu
do 90 dnů před zahájením veletrhu
6. Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH.
Článek 3. – Pojištění odpovědnosti za škodu
1.	Pořadatel neodpovídá vystavovatelům za ztrátu, zničení nebo jakékoliv poškození věcí vnesených vystavovatelem do pronajatých prostor (tj. exponátů, vybavení a zařízení stánků,
obalů, balicích materiálů apod.), a to bez ohledu, zda ztráta, zničení nebo jiné poškození
vznikly při montáži, demontáži, dopravě či v průběhu veletrhu.
2.	Vystavovatelé mají možnost sjednat si pojištění souboru vlastních výstavních exponátů,
zařízení a vybavení stánků na rizika odcizení krádeží nebo loupeží a živelních škod na dobu
veletrhu. Toto pojištění je možné uzavřít v prostorách PVA EXPO PRAHA.

Článek 4. – Bezpečnost. Technicko-požární předpisy, energetické předpisy a směrnice
pro provoz dočasné elektroinstalace
1.	Vystavovatel je povinen dodržovat v průběhu montáže, po celou dobu konání veletrhů
a demontáže bezpečnostní, hygienické, protipožární, ekologické a další obecně závazné
právní předpisy a vnitřní normy platné v PVA EXPO PRAHA a zásady manipulace s veškerým
technickým zařízením a hořlavinami. Dále je povinen respektovat příslušné protipožární
předpisy platné pro jednotlivé výstavní prostory a pokyny odpovědných pracovníků požární
asistenční služby a pracovníků pořadatele.
2.	Vystavovatel nesmí ve své expozici ani v prostoru výstaviště skladovat nebo používat žádné
hořlavé látky, výbušniny, jedy a jiné zdraví škodlivé látky.
3.	Po dobu konání veletrhů i při jejich montáži a demontáži platí ve všech krytých prostorách
areálu zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
4.	Vystavovatel odpovídá za stav elektroinstalace příslušného stánku (expozice) včetně stavu
elektrospotřebičů. Elektroinstalační práce může provádět pouze osoba s platným oprávněním k této činnosti.
5.	Vystavovatel je povinen používat k chůzi vyhrazených cest a komunikací. Únikové cesty,
prostory u elektrických rozvaděčů, uzávěrů vody, vnitřních odběrních míst (hydrantů) je
vystavovatel povinen udržovat volné.
6.	Vystavovatel je povinen dodržovat hlavní zásady bezpečnosti chování v blízkosti manipulačních vozíků.
Článek 5. – Prezentace vystavovatele
1.	Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky či služby pouze na vlastní expozici.
Vystavovatel svojí prezentací nesmí rušit nebo omezovat okolní expozice.
2.	Umisťování jakýchkoliv reklamních či propagačních materiálů mimo vlastní expozici je povoleno pouze po předběžném písemném projednání s pořadatelem a za úplatu, která není
součástí nájemného za výstavní plochu.
3.	Pořadatel je oprávněn zakázat, resp. odstranit na náklady vystavovatele veškerou reklamu,
která neodpovídá výše uvedeným podmínkám nebo která podporuje fašismus, rasovou,
náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo snižující lidskou důstojnost.
4.	V rámci workshopu a prezentace je povoleno provozování audiovizuálních, hudebních,
tanečních a jiných produkcí pouze za předpokladu, že touto produkcí nebudou ostatní
vystavovatelé rušeni a pořadatel k této produkci udělila písemný souhlas. K produkci je
vystavovatel povinen vyžádat si souhlas příslušného kolektivního správce autorských práv
(zejména OSA, INTERGRAM). Hladina hluku za hranicí stánku nesmí překročit hodnotu povolenou právními předpisy.
5.	Veškeré produkce způsobující nadměrný hluk, prach, zplodiny, otřesy, ohrožující bezpečnost
návštěvníků či ostatních vystavovatelů nebo rušící veletržní provoz je pořadatel oprávněn
zakázat a požadovat po vystavovateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.
Článek 6. – Termín přihlášek a objednávek
1.	Závaznou přihlášku, Objednávku registrace dalších firem a Objednávku záznamu do Katalogu, případně další objednávkové formuláře je nutno zaslat včetně podpisu a razítka mailem
na machacek@abf.cz do stanovených termínů jednotlivých uzávěrek.
Článek 7. – Závěrečné ustanovení
1.	
Veškeré požadavky a změny ze strany vystavovatele je nutné po předchozí dohodě
s pořadatelem zaslat písemně. Veškeré stížnosti ze strany vystavovatele vůči pořadateli
po dobu montáže a průběhu veletrhu musí být předloženy písemně do konce veletrhu,
po dobu demontáže do jejího skončení.
2. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Závazné přihlášky k účasti firmy na veletrhu.
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