PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

Účast na veletrhu na klíč

PVA EXPO PRAHA, 13.–16. února 2020

DŮLEŽITÁ DATA
První termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za pronájem výstavní plochy
Uzávěrka technických služeb

31. 10. 2019
16. 12. 2019

Na www.pamatky-muzea-remesla.cz/vystavovatel můžete stáhnout formulář vyplnitelný na počítači

Obchodní společnost: ABF, a.s.
Sídlo: Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany
Pracoviště, korespondenční adresa: Dělnická 12, 170 00 Praha 7 – Holešovice
IČ: 63080575, DIČ: CZ63080575
Zapsaná: u MS v Praze, oddíl B, vložka 3309
Bankovní spojení: Expobank CZ a.s., č. ú. 5085320005/4000
Tel.: +420 703 199 012
E-mail: pamatky@abf.cz, internet: www.pamatky-muzea-remesla.cz, www.pvaexpo.cz

Závazná přihláška k účasti – rámcová smlouva

1

PVA EXPO PRAHA, 13.–16. 2. 2020
Uzávěrka
Termíny
objednávek
pro slevy je
– 31.
16. 10.
12. 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) ___________________________________________________________________________________________

Na www.pamatky-muzea-remesla.cz/vystavovatel můžete stáhnout formulář vyplnitelný na počítači

E-mail pro zasílání faktur v elektronické podobě_________________________________________________________________________________________

ZÁSTUPCE VYSTAVOVATELE (vyplňte v případě, že vystavovatel žádá zajištění své účasti prostřednictvím zástupce včetně veškeré fakturace a korespondence)
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.

		
		

________________________________________________
podpis za vystavovatele / zástupce vystavovatele

Závazně objednáváme výstavní plochu a stavbu expozice včetně vybavení dle níže uvedeného ceníku:
OBJEDNÁVKA KOMPLETNÍCH EXPOZIC
typ označte X

cena v Kč/m2 dle termínu přihlášení

š x h (m2)

do 31. 10. 2019

od 1. 11. 2019

T6

3x2

12 000

14 500

T9

3x3

24 600

25 900

T12

4x3

32 300

33 600

V ceně nabídky je zahrnuto: pronájem výstavní plochy, stavba typového stánku, vybavení expozice mobiliářem, nápis na límci do 15 písmen, příkon 2 kW.
Pro objednávku vyššího příkonu elektrické energie se obraťte na manažery veletrhu.
Nákres stánků a jejich vybavení viz strana 1b Vizualizace kompletních expozic.
Název firmy na límec

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Registrační poplatek
Zajištění pojištění odpovědnosti za škodu

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 000 Kč
880 Kč

OBOR PRO UMÍSTĚNÍ VE VÝSTAVNÍ HALE:
CELKEM
Jiné požadavky pro návoz, provoz a odvoz exponátů:
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.

_____________________________________________________
za ABF, a.s.

________________________________________________________
datum, podpis za vystavovatele / zástupce vystavovatele, razítko

Obchodní společnost: ABF, a.s.
Sídlo: Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany
Pracoviště, korespondenční adresa: Dělnická 12, 170 00 Praha 7 – Holešovice pro účast
IČ: 63080575, DIČ: CZ63080575
Zapsaná: u MS v Praze, oddíl B, vložka 3309
Bankovní spojení: Expobank CZ a.s., č. ú. 5085320005/4000
Tel.: +420 703 199 012
E-mail: pamatky@abf.cz, internet: www.pamatky-muzea-remesla.cz, www.pvaexpo.cz
Pořadatel:
ABF, a.s., se sídlem Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČO: 63080575
Vystavovatel: právnická nebo fyzická osoba, které ABF, a.s. potvrdila účast na veletrhu či
		
výstavě
Místo konání: PVA EXPO PRAHA, Praha 9 – Letňany, Beranových 667
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
ABF, a.s. vystavovateli potvrzení o jejím přijetí.
2.	
Podpisem Závazné přihlášky se vystavovatel zavazuje dodržovat Obchodní podmínky
a Technické podmínky ABF, a.s. 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 přihláškové dokumentaci k Závazné přihlášce.
5. Vystavovatel nesmí likvidovat exponáty a expozici před ukončením veletrhu či výstavy.
6.	Vystavovatel je oprávněn vystavovat, prodávat či jinak zpřístupňovat veřejnosti pouze výrobky, k jejichž nabízení a prodeji je oprávněn a jejich zpřístupněním veřejnosti neporušuje
autorská nebo jiná práva třetích osob.
Článek 2. – Platební podmínky
1.	Po obdržení Závazné přihlášky zašle ABF, a.s. zálohovou fakturu na nájem za objednanou
výstavní plochu a registrační poplatek.
2.	Po uzávěrce objednaných technických služeb 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 a registračním poplatku je zahrnuto:
– nájemné za výstavní plochu po dobu montáže, průběhu veletrhu a demontáže
–
zařazení do Katalogu (Veletržního průvodce) veletrhu v rozsahu údajů vyznačených
v Objednávce záznamu do Katalogu (Průvodce)
– zařazení do orientačního systému veletrhu
– pět vystavovatelských průkazů pro firmy s objednanou plochou do 30 m2
– jeden vystavovatelský průkaz za každých započatých 10 m2 přesahujících plochu 30 m2
– montážní/demontážní průkazy pro realizační týmy umožňující vstup (vjezd) do areálu
(ABF, a.s. je oprávněna požadovat kauci)
– Katalog veletrhu (Veletržní průvodce) v tištěné podobě
5. V základní ceně nájmu a registračním poplatku není zahrnuto:
– obvodové stěny stánku, jiné vybavení, stěny sousedních stánků
– registrační poplatek za spoluvystavovatele
– další záznamy o firmě – tj. pobočky, divize, obchodní zastoupení apod.
6. Storno podmínky
	Zruší-li vystavovatel svoji účast na veletrhu, je povinen uhradit následující storno poplatky
(smluvní pokuty):
–
20 % z celkového sjednaného nájemného při zrušení Závazné přihlášky v termínu
více než 91 dnů před zahájením veletrhu
–
50 % z celkového sjednaného nájemného při zrušení Závazné přihlášky v termínu
od 31 do 90 dnů před zahájením veletrhu
– 100 % z celkového sjednaného nájemného při zrušení Závazné přihlášky v termínu
do 30 dnů před zahájením veletrhu
Storno poplatky platí i v případě, sníží-li vystavovatel velikost objednané výstavní plochy.
	Povinnost úhrady storno poplatků má vystavovatel, kterému byla potvrzena účast na veletrhu dle čl. 1, odst. 1, i v případě, že neuhradil zálohovou ani jinou fakturu.
Zrušení účasti vystavovatele na veletrhu musí mít vždy písemnou formu.
Registrační poplatky propadají v plné výši bez ohledu na termín zrušení Závazné přihlášky.
7.	Za každou další firmu, kterou bude vystavovatel prezentovat ve své expozici (předvedením
exponátů, panelem, firemním logem, názvem firmy, prospekty, videoprogramem apod.),
je vystavovatel povinen uhradit registrační poplatek spoluvystavovatele. Firma takto řádně zaregistrovaná bude v plném rozsahu jako vystavovatel uvedena v Katalogu veletrhu
(Veletržním průvodci). V případě porušení této zásady bude vystavovatel povinen uhradit
registrační poplatek spoluvystavovatele a smluvní pokutu ve výši registračního poplatku,
a to kdykoliv v průběhu veletrhu.
8. Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH.
Článek 3. – Výstavní plocha
1.	ABF, a.s. pronajímá krytou výstavní plochu bez zařízení s možností přivedení el. energie,
vody s odpadem, telefonu a úklidu, příp. dalších služeb na základě objednávky. Podmínkou
předání objednané výstavní plochy je uhrazení veškerých dosud splatných plateb souvisejících s účastí na veletrhu.
2.	ABF, a.s. dále pronajímá venkovní výstavní plochu na vymezených volných plochách výstaviště. (POZOR – u venkovních stánků je potřeba počítat s přesahem střechy stánku nad
stánkem – střecha nesmí zasahovat do sousední plochy).
3. Minimální velikosti výstavních ploch jsou uvedeny v Závazné přihlášce.
4.	ABF, a.s. má právo po dohodě s vystavovatelem na zmenšení objednané plochy a na změnu
jejího tvaru. ABF, a.s. si však vyhrazuje právo na změnu umístění výstavní plochy. Pokud
není sjednaná výstavní plocha z důvodů zaviněných ze strany ABF, a.s. vystavovateli k dispozici, má vystavovatel nárok na vrácení registračního poplatku, uhrazeného nájemného
a uhrazené ceny za objednané služby. Vystavovatel nemá nárok na náhradu s tím spojených
případných škod.
5.	Pokud si vystavovatel sám nezajistí stánek nebo si jeho realizaci neobjedná u ABF, a.s., bude
mít k dispozici pouze neohraničenou objednanou výstavní plochu. Vystavovatel je povinen
dodržovat rastr výstavní plochy, tzn. půdorysně nepřesahovat vyměřenou plochu, a to ani
v případě vysunutých výškových dominant.
6.	Rastr výstavních ploch se zakreslením svého umístění obdrží vystavovatel po uhrazení
všech splatných plateb a po konečném zpracování Závazných přihlášek
7.	Architektonická koncepce ve výstavních halách počítá s realizací klasického pravoúhlého
výstavního rastru, v němž budou k dispozici plochy pro expozice:
– řadové, s volnou čelní stranou
– rohové, se dvěma stranami otevřenými – obchozími
– ve tvaru U (čelní), se třemi stranami otevřenými – obchozími
– ostrovní, s volnými všemi čtyřmi stranami
8.	Vystavovatel je povinen opustit výstavní plochu po demontáži ve stavu, v jakém byla před
zahájením montáže.
	Jakékoli zničení, poškození či nadměrné znečištění je vystavovatel povinen uhradit dle skutečně vzniklých nákladů při odstraňování škod (znečištění).
9. Vystavovatel není oprávněn pronajatou výstavní plochu dále pronajímat třetí osobě.
10.Vystavovatelé jsou povinni dodržovat čas příchodů a odchodů z výstavních prostor.
Článek 4. – Pojištění odpovědnosti za škodu
1.	ABF, a.s. neodpovídá vystavovatelům ani jejich spoluvystavovatelům 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 veletrhů.
2.	Účast na veletrhu je na vlastní riziko vystavovatele. Vystavovatel nebude činit ABF, a.s.
zodpovědným za jakékoliv požadavky třetích stran na náhradu škod vzniklých jako důsledek
účasti vystavovatele na veletrhu.

Obchodní podmínky ABF, a.s.
vystavovatelů na veletrhu – Kompletní expozice

PVA EXPO PRAHA, 13.–16. 2. 2020

3. Vystavovatel je povinen být po celou dobu veletrhu pojištěn na odpovědnost za škodu.
4.	ABF, a.s. zajišťuje ve prospěch vystavovatelů pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
činností vystavovatele třetím osobám v době konání veletrhu, montáže a demontáže do výše
pojistného plnění 1 500 000 Kč za cenu 880 Kč bez DPH.
5.	V případě, že vystavovatel má uzavřenu individuální pojistnou smlouvu na odpovědnost za
škodu do výše pojistného plnění min. 1 500 000 Kč, je povinen předložit ABF, a.s. potvrzení
o pojištění od příslušné pojišťovny.
6.	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 5. – Bezpečnost, ochrana zdraví a požární ochrana
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 ABF, a.s.
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.
7.	Vystavovatel prohlašuje, že se seznámil s riziky možného ohrožení života či zdraví a s opatřeními k ochraně, které jsou uloženy na stránkách www.abf.cz.
Článek 6. – Základní podmínky realizace stánku
1.	Stavba stánku je nabízena a realizována společností ABF, a.s. Vystavovatel, který si stavbu
stánku zajišťuje sám a nikoliv prostřednictvím ABF, a.s., je povinen předložit půdorys a čelní
pohled stánku s vyznačením výškových dominant a zakótováním umístění přívodu energií
ke schválení ABF, a.s. nejpozději do 30 dnů před zahájením veletrhu.
2.	Vystavovatel je povinen si zajistit realizaci obvodových stěn (s výjimkou stánků s ostrovním
umístěním) své expozice v min. výšce 2,5 m.
3.	Vystavovatel je povinen dodržovat Technické podmínky ABF, a.s. pro účast vystavovatelů
na veletrhu.
4.	Vystavovatel odpovídá za stavební a technické provedení stánku a odpovídá tak za případné
škody na majetku a zdraví způsobené nevhodným provedením stánku.
Článek 7. – Prezentace vystavovatele
1.	Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky či služby pouze na vlastní expozici
a nesmí rušit nebo omezovat okolní expozice.
2.	Umisťování jakýchkoliv reklamních či propagačních materiálů mimo vlastní expozici je
povoleno pouze po předběžném písemném projednání s ABF, a.s. a za úplatu.
3.	ABF, a.s. je oprávněna 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 průběhu veletrhu je povoleno provozování audiovizuálních, hudebních, tanečních a jiných
produkcí pouze za předpokladu, že touto produkcí nebudou ostatní vystavovatelé rušeni
a ABF, a.s. 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 ABF, a.s. oprávněna
zakázat a požadovat po vystavovateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.
Článek 8. – Termín přihlášek a objednávek
1.	
Závaznou přihlášku, Objednávku technických služeb, Objednávku výstavby stánků,
Objednávku registrace dalších firem – spoluvystavovatelů a Objednávku záznamu do
Katalogu, případně další objednávkové formuláře je nutno zaslat na adresu ABF, a.s.,
Veletržní správa, Dělnická 12, 170 00 Praha 7 – Holešovice do stanovených termínů
jednotlivých uzávěrek.
2. Doporučuje se zasílat veškerou korespondenci doporučeně.
Článek 9. – Zpracování osobních údajů
1.	ABF, a.s. zpracovává osobní údaje vystavovatele (dále také jako „subjekt údajů“) v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“.
2.	ABF, a.s. vystupuje jako správce osobních údajů a vystavovatel jej může v souvislosti se
zpracovávanými osobními údaji kontaktovat na adrese jeho sídla.
3.	ABF, a.s. zpracovává osobní údaje vystavovatele, které mu v souvislosti s podpisem přihlášky nebo smlouvy poskytl z důvodu nezbytnosti pro splnění smlouvy, z důvodu nezbytnosti
pro splnění právních povinností, jakož i z důvodu nezbytnosti pro ochranu oprávněných zájmů ABF, a.s. ABF, a.s. osobní údaje zpracovává a shromažďuje za účelem uzavření smlouvy,
poskytování plnění podle smlouvy a k jejímu ukončení, dále za účelem případného vymáhání nároků vyplývajících ze smlouvy.
4	ABF, a.s. zpracovává následující osobní údaje vystavovatele nebo fyzických osob, které za
něho jednají ve smluvních vztazích: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresu trvalého
pobytu, doručovací adresu, číslo účtu, email, telefon. Tyto osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě a ani nebudou předány do zahraničí.
5.	
Osobní údaje předávané vystavovatelem jsou zpracovávány písemně prostřednictvím
smlouvy, přihlášky, přičemž dále jsou zavedeny do počítačového systému ABF, a.s., který přijal taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu
k osobním údajům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití
osobních údajů. Přístup k osobním údajům mají pouze odpovědné osoby.
Článek 10. – Závěrečné ustanovení
1.	ABF, a.s. si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit účast vystavovatele na veletrhu v případě,
že vystavovatel svým chováním porušuje dobré mravy nebo pravidla pro uzavírání smluv se
spotřebitelem nebo nedodržuje technicko-bezpečnostní předpisy a pokyny.
2.	Veškeré požadavky a změny ze strany vystavovatele je nutné po předchozí dohodě s ABF, a.s.
zaslat písemně do ABF, a.s., Veletržní správa. Veškeré stížnosti ze strany vystavovatele
vůči ABF, a.s. po dobu montáže a průběhu veletrhu musí být předloženy písemně ABF, a.s.
do konce veletrhu, po dobu demontáže do jejího skončení.
3. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Závazné přihlášky k účasti firmy na veletrhu.
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Vizualizace kompletních expozic
PVA EXPO PRAHA, 13.–16. 2. 2020
Uzávěrka objednávek je 16. 12. 2019

Kompletní expozice obsahují:
• Obvodové stěny a příčky skládků z bílých panelů (Octanorm) • koberec šedý • ostatní vybavení dle níže uvedeného přehledu • límec pro označení expozice – výška 30cm,
včetně polepu názvem firmy (15 znaků) – výška písma 18 cm, barva černá, stropní rastr, elektrický příkon do 2 kW
Pro objednávku dalšího mobiliáře a navýšení příkonu se prosím obraťe na manažery veletrhu.

Na www.pamatky-muzea-remesla.cz/vystavovatel můžete stáhnout formulář vyplnitelný na počítači

V případě zajmů o grafické polepy vnitřních obvodových stěn stánku kontaktujte naše technické oddělení (bubenikova@abf.cz)

Typový stánek 6 m
T6 typový stánek bez zázemí, plocha 3x2m,
1x pult 100x50x110cm, 1x židle barová, 1x odpadkový koš,
1x věšák stěnový, 1x stůl 70x70x75cm, 2x židle čalouněná,
denní úklid, grafika na límci

Typový stánek 9 m
T9 typový stánek bez zázemí, plocha 3x3m,
1x pult 100x50x110cm, 1x židle barová, 1x odpadkový koš,
1x věšák stěnový, 1x stůl 70x70x75cm, 4x židle čalouněná,
denní úklid, grafika na límci, příkon 2 kW

Typový stánek 12 m
T12 typový stánek se zázemím 1x1m, plocha 4x3m,
1x pult 100x50x110cm, 1x židle barová, 1x odpadkový koš,
1x věšák stěnový, 1x stůl 70x70x75cm, 4x židle čalouněná,
denní úklid, grafika na límci, příkon 2 kW
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Přihláška spoluvystavovatelů
PVA EXPO PRAHA, 13.–16. 2. 2020
Uzávěrka objednávek je 16. 12. 2019

Vystavovatel (obchodní jméno firmy): __________________________________________________________________________________________________

Prohlašujeme, že v rámci naší expozice budou prezentovány tyto další firmy (naši spoluvystavovatelé).
Za každého z nich uhradíme registrační poplatek ve výši 1 000 Kč

Na www.pamatky-muzea-remesla.cz/vystavovatel můžete stáhnout formulář vyplnitelný na počítači

Počet spoluvystavujících firem

(při vyšším počtu vyplňte více formulářů č. 2)

1. spoluvystavovatel
Obchodní jméno_________________________________________________________________________ IČO ____________________________________
Sídlo* – ulice ___________________________________________________________________________ DIČ ____________________________________
Město ____________________________________________________ PSČ _________________________ Stát ___________________________________
Internet ______________________________________________________________________________________________________________________
Kontaktní osoba ______________________________________________________________ Funkce ____________________________________________
Tel./mobil _________________________________________________ E-mail ______________________________________________________________

2. spoluvystavovatel
Obchodní jméno_________________________________________________________________________ IČO ____________________________________
Sídlo* – ulice ___________________________________________________________________________ DIČ ____________________________________
Město ____________________________________________________ PSČ _________________________ Stát ___________________________________
Internet ______________________________________________________________________________________________________________________
Kontaktní osoba ______________________________________________________________ Funkce ____________________________________________
Tel./mobil _________________________________________________ E-mail ______________________________________________________________

3. spoluvystavovatel
Obchodní jméno_________________________________________________________________________ IČO ____________________________________
Sídlo* – ulice ___________________________________________________________________________ DIČ ____________________________________
Město ____________________________________________________ PSČ _________________________ Stát ___________________________________
Internet ______________________________________________________________________________________________________________________
Kontaktní osoba ______________________________________________________________ Funkce ____________________________________________
Tel./mobil _________________________________________________ E-mail ______________________________________________________________

4. spoluvystavovatel
Obchodní jméno_________________________________________________________________________ IČO ____________________________________
Sídlo* – ulice ___________________________________________________________________________ DIČ ____________________________________
Město ____________________________________________________ PSČ _________________________ Stát ___________________________________
Internet ______________________________________________________________________________________________________________________
Kontaktní osoba ______________________________________________________________ Funkce ____________________________________________
Tel./mobil _________________________________________________ E-mail ______________________________________________________________
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.

_____________________________________________________
za ABF, a.s.

________________________________________________________
datum, podpis za vystavovatele / zástupce vystavovatele, razítko
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Oborové členění
PVA EXPO PRAHA, 13.–16. 2. 2020

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

REGENERACE HISTORICKÝCH SÍDEL
koncepce a projekty regenerace historických center a souborů
rekonstrukce veřejných prostranství
dopravní řešení, pěší zóny
drobná architektura
parkové úpravy

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

ZABEZPEČENÍ PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ
mechanické
elektronické
inteligentní systémy
požární zabezpečení
trezory

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.
2.26.
2.27.
2.28.
2.29.
2.30.
2.31.
2.32.
2.33.
2.34.
2.35.
2.36.

5.
5.1.
5.2.
5.3.

POŽÁRNÍ OCHRANA PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ
EPS – Systémy hlášení požáru
únikové a evakuační systémy, požární značky
prostředky zvyšující protipožární odolnost konstrukcí
a prostředky snižující hořlavost
protipožární izolační materiály
kouřové hlásiče
hasiva
servis a opravy hasicích přístrojů a hydrantů

2.37.
2.38.

OBNOVA PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ A SOUBORŮ
stavebně historické průzkumy
umělecko – historické průzkumy
stavební technologie minulosti a současnosti
projektování obnovy areálů a objektů
inženýring rekonstrukčních prací
odvlhčování, vysoušení zdiva, izolace proti vlhkosti
tepelné izolace a izolace proti vlhkosti
statické zajištění objektů
opravy a zabezpečení podzemních prostor
ventilace a větrání podzemních prostor
opravy fasád
fasádní hmoty a barvy
čištění fasád
ochrana fasád
oprava štuků
renovace kamene – pískovec, mramor…
restaurování fresek a jiných druhů výmalby
restaurování sgrafit
lakování
výmalba
okna
vitráže
podlahy, dlažby
zámky, kování
dekorace
opravy střech, krovů, ošetření
střešní krytiny speciální
zabezpečení proti ptákům a hmyzu
bleskosvody
klempířské prvky
lešení
speciální výškové práce
osvětlení, osvětlovací systémy, tělesa
rekonstrukce, ochrana a výroba dřevěných konstrukcí
ochrana a nátěry ocelových konstrukcí
výroba, ochrana a rekonstrukce konstrukcí a prvků
z přírodních materiálů
výroba dle historických receptur
jiné

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

VYTÁPĚNÍ PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ
lokální
historické systémy, kamna
solární
speciální systémy
podlahové
teplovzdušné
oddílné systémy vytápění
kotelny, výměníkové stanice

5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.

REKONSTRUKCE, RENOVACE, RESTAUROVÁNÍ
A KONZERVACE
dřevěných soch, prvků a vybavení
mobiliáře
kamenných soch a prvků
kovových soch a prvků
skleněných prvků, vitráží
keramických prvků
textilních prvků
obrazů, fresek a maleb
zlacení, patinování
štuky
restaurování
konzervace
kamna, kamnářství

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.

VNITŘNÍ VYBAVENÍ NOVÉ
mobiliář
oltáře
drobné vybavení
dveře, okna
skříně
kancelářský nábytek
vybavení a mobiliář knihoven
podlahové krytiny
květinová výzdoba

8.

UMĚLECKÁ ŘEMESLA – VÝROBA, REKONSTRUKCE
A OBNOVA
umělecké kovářství
umělecké pasířství
umělecké klempířství
umělecké truhlářství
kamenosochařství
štukatérství, umělé mramory
umělecké zámečnictví
umělecké řezbářství
umělecké šperkařství
jiná

6.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
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Oborové členění
PVA EXPO PRAHA, 13.–16. 2. 2020

9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

LITURGICKÉ PŘEDMĚTY
restaurování
konzervace
renovace
výroba
nové

10.
10.1.
10.2.
10.3.

ACHEOLOGICKÉ PAMÁTKY
archeologické nemovité památky
zapojení do cestovního ruchu
letecká archeologie

11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

LIDOVÁ ARCHITEKTURA
památkové rezervace
skanzeny
přenášení objektů
památky lidové architektury v cestovním ruchu

12.
12.1.
12.2.

PAMÁTKY INDUSTRIÁLNÍ ARCHITEKTURY
využití industriálních objektů pro soudobé účely
zapojení industriálních souborů a objektů do systému
cestovního ruchu (ERIH, ČR)

13.

PÉČE O KNIHOVNÍ FONDY A ARCHIVÁLIE

21.7.

ZAPOJENÍ CÍRKEVNÍCH OBJEKTŮ DO CESTOVNÍHO RUCHU
prezentace církevních objektů sloužících jako turistické cíle
prezentace ucelených produktů ČR se zaměřením na církevní
památky
církevní ubytovací zařízení
církevní objekty a zařízení poskytující další služby nad rámec
běžné duchovní správy
poutní místa v ČR, Evropě a ve světě
cestovní kanceláře věnující se cestám za církevními památkami a cestám s církevní tematikou
speciální cesty

14.
14.1.
14.2.
14.3.

AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA V KOSTELECH, CHRÁMECH
A JINÝCH OBJEKTECH
kostely, chrámy
muzea
jiné

15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.

VARHANY A DALŠÍ NÁSTROJE
restaurování
nové nástroje
elektrické a digitální varhany
jiné

22.
22.1.
22.2.
22.3.
22.4.
22.5.

NOVÉ CÍRKEVNÍ OBJEKTY
architektonické ateliéry, projektové kanceláře
stavební inženýring
mobiliář
výtvarná díla
financování – developering

16.
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.

ZVONAŘSTVÍ
rekonstrukce a opravy zvonů
výroba zvonů
elektrické zvony a zvukové systémy
zvonkohry
jiné

17.
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.

VĚŽNÍ HODINY A FASÁDNÍ HODINY
mechanické
elektrické
bicí systémy
speciální

23.
23.1.
23.2.
23.3.
23.4.
23.5.
23.6.
23.7.
23.8.
23.9.
23.10.
23.11.
23.12.

FINANCOVÁNÍ OBNOVY PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ
státní politika ochrany památek, státní orgány a instituce
krajská a regionální sféra v ochraně památek
města a obce
církevní instituce a organizace
evropské fondy (EU)
bankovní sektor
neziskové organizace
asociace, svazy, sdružení a spolky
vícezdrojové financování, sdružené prostředky
finanční a investiční poradenství
prezentace dotačních titulů pro obnovu památkových objektů
prezentace úspěšně realizovaných projektů obnovy

18.
18.1.
18.2.
18.3.
18.4.
18.5.
18.6.
18.7.

ZELEŇ, ZAHRADY, PARKY A LESY
obnova a údržba městské zeleně a parků
obnova a údržba historických zahrad
mobiliář pro zahrady a parky
umělecká díla v zahradách a parcích
vodní prvky v zahradách a parcích
produkční a zelinářské zahrady a sady
lesní hospodářství, hospodaření v lesích

24.
24.1.
24.2.
24.3.
24.4.

POJIŠTĚNÍ
areálů a objektů
uměleckých děl
mobiliáře
provozu a činností

19.
19.1.
19.2.
19.3.

ZMĚNA A ROZŠÍŘENÍ FUNKCE PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ
ubytovací funkce
prohlídkové turistické trasy
hudební festivaly a koncerty

25.
25.1.
25.2.
25.3.
25.4.
25.5.
25.6.
25.7.
25.8.
25.9.

VZDĚLÁVÁNÍ
učňovské, střední a vysoké školství
rekvalifikační kurzy
postgraduální vzdělávání
odborná literatura, časopisy, učebnice
muzejní sbírky
výstavy
koncerty
konference a semináře
jiné

19.4.
19.5.

galerie, výstavy
jiné

20.

ZAPOJENÍ PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ DO CESTOVNÍHO
RUCHU
městské památkové rezervace
vesnické památkové rezervace
hrady a zámky
industriální památky
muzea a galerie
památníky a pamětní místa

20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
20.5.
20.6.
21.
21.1.
21.2.
21.3.
21.4.
21.5.
21.6.
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