Organizátor:
Partner:

OBJEDNÁVKA WORKSHOPU

30. – 31. říjen 2019, PVA EXPO PRAHA

Společnost: ................................................................................................................................................................................................................................
Fakturační adresa: .....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
IČO: ...............................................................................................................

DIČ: .................................................................................................................

Email: ............................................................................................................

www: ..............................................................................................................

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

Telefon: ...........................................................................................................

Počet zástupců společnosti: .......................................................................................................................................................................................................

Objednáváme: Workshop pro naše partnery – naše logo bude uvedeno v programu a na webových stránkách
konferenční místnost pro workshop – včetně stolů (vyberte jednu z možností níže):
max. 15 subjektů
41 600 Kč + DPH
16 – 30
subjektů
77 600 Kč + DPH
31 – 50
subjektů 138 500 Kč + DPH
audiovizuální techniku
umístění propagačních materiálů, katalogů, letáků...
místo pro catering
vystavovatelské průkazy pro zástupce společnosti na oba dny
vystavovatelské průkazy pro vystavovatele na workshopu na oba dny (2 vstupy pro jeden subjekt)
Objednávka zahrnuje rezervaci prostorů na workshop v délce 4 hodin (v případě 31–50 subjektů) nebo 3 hodin (pro
ostatní), včetně přípravy a úklidu. Součástí objednávky je i základní plocha pro vystavovatele ve výstavní hale po celou
dobu konání Czech Travel Market (= 1 stůl, 5 židlí, elektřina (220 V), připojení k wi-fi).
V případě, že nechcete k workshopu základní plochu pro vystavovatele ve výstavní hale po celou dobu veletrhu objednat,
uveďte tuto skutečnost při zasílání přihlášky na machacek@abf.cz.

Celková cena: ............. Kč + DPH
Datum:________________________________
Organizátor:
ABF, a.s.
www.czechtravelmarket.cz
tel.: 703 199 005
Partner:
Asociace cestovních kanceláří České Republiky

Podpis:________________________________
Podepsanou přihlášku prosím zašlete
na machacek@abf.cz

Obchodní podmínky – pronájem sálu na veletrhu
Czech Travel Market

Organizátor:
Partner:

Organizátor: 	ABF, a.s., se sídlem Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany,
IČO: 63080575
Partner:
		

ASOCIACE CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ ČESKÉ REPUBLIKY,
se sídlem Lípová 15, 120 44 Praha 2

Místo konání: PVA EXPO PRAHA, Praha 9 – Letňany, Beranových 667
Zájemce:	fyzická nebo právnická osoba, která podepíše závaznou přihlášku na pronájem sálu v době konání veletrhu Czech Travel
Market
Článek 1. – Základní podmínky pronájmu sálu na veletrhu
1.	Základní podmínkou pronájmu sálu na veletrhu je doručení řádně vyplněné a podepsané Závazné přihlášky k pronájmu sálu na workshop nebo
prezentaci (dále jen Závazná přihláška). Po jejím obdržení zašle ABF, a.s.
zájemci potvrzení o jejím přijetí.
2.	Podpisem Závazné přihlášky se zájemce zavazuje dodržovat Obchodní
podmínky.
Článek 2. – Platební podmínky
1.	Po obdržení Závazné přihlášky zašle ABF, a.s. zálohovou fakturu na nájem
za objednaný sál.
2.	Po uzávěrce objednaných dalších služeb bude zájemci zaslána zálohová
faktura na objednané služby spojené s nájmem sálu. Úhrada této zálohové
faktury je podmínkou pro realizaci objednávky služeb.
3.	Konečná faktura s odečtením záloh bude zaslána až po ukončení nájmu.
4.	Stornopodmínky
	Zruší-li zájemce objednávku pronájmu sálu, je povinen uhradit následující
storno poplatky (smluvní pokuty):
	50 % z celkového sjednaného nájemného při zrušení objednávky více než
90 dnů předem.
	100 % z celkového sjednaného nájemného při zrušení objednávky méně
než 90 dnů předem
5.	Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH.

Článek 3. – Předmět nájmu
1.	ABF, a.s. pronajímá sál v krytých halách v areálu PVA EXPO PRAHA se
základním AV zařízením.
2.	Zájemce převezme sál od pověřené osoby ABF, a.s. na základě předávacího protokolu. K termínu ukončení nájmu je zájemce povinen předmět
nájmu vrátit zpět pověřené osobě ABF, a.s. ve stavu, v jakém předmět
nájmu převzal.
	V případě vzniku jakékoli zničení, poškození či nadměrného znečištění
způsobeného zájemcem nebo osobami, které se v předmětu nájmu zdržovali s vědomím zájemce, je zájemce povinen uhradit náklady na odstranění takového poškození či zničení.
3.	ABF, a.s. neodpovídá zájemci ani osobám, které se v předmětu nájmu
zdržují s vědomím zájemce, za ztrátu, zničení nebo jakékoliv poškození
věcí vnesených do předmětu nájmu.
4.	Zájemce je povinen dodržovat vnitřní předpisy v areálu PVA EXPO PRAHA,
zejména bezpečnostní a protipožární směrnice.
Článek 4. – Povinnosti zájemce
1.	
Umisťování jakýchkoliv reklamních či propagačních materiálů mimo
předmět nájmu je povoleno pouze po předchozím písemném projednání
s ABF, a.s. a za úplatu, která není součástí nájemného.
2.	ABF, a.s. je oprávněna zakázat, resp. odstranit na náklady zájemce veškerou reklamu, která neodpovídá výše uvedeným podmínkám nebo která
podporuje fašismus, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo
snižující lidskou důstojnost.
3.	K provozování hudebních, tanečních či jiných produkcí v předmětu nájmu
je vyžadován předchozí souhlas ABF, a.s. K provozování veřejné produkce je zájemce povinen uzavřít licenční smlouvu s příslušným kolektivním
správcem autorských práv (zejména OSA, INTERGRAM).
Článek 5. – Termín přihlášek a objednávek
1.	Závaznou přihlášku, případně další objednávkové formuláře je nutno zaslat na machacek@abf.cz a nebo na adresu ABF, a.s., Dělnická 12, 170 00
Praha 7 – Holešovice do stanovených termínů jednotlivých uzávěrek.
Článek 6. – Závěrečné ustanovení
1.	Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Závazné přihlášky k pronájmu sálu.

