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DIČ: CZ48025780
Bank. spoj.: ČSOB, a.s.,
číslo ú.: 178423895/0300

INCHEBA PRAHA spol. s r.o.
Areál Výstaviště 67
170 90 Praha 7
CZECH REPUBLIC

Tel.: +420 220 103 480, 724 205 197
Fax: +420 233 371�517
e-mail: pragooffice@incheba.cz
www.pragooffice.eu

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI (sekce Kancelářské potřeby)

OBJEDNÁVÁME ZÁVAZNĚ

VYSTAVUJÍCÍ FIRMA:

KONTAKTNÍ OSOBA: FUNKCE:

ADRESA / ADDRESS:

TELEFON / PHONE (incl. area code): FAX:

E-MAIL: WWW:

BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČÍSLO ÚČTU:

IČO: DIČ:

KORESPONDENČNÍ ADRESA:

OBOR (SLOVY):

8. – 10. 2. 2007 Výstaviště Praha - Holešovice

Sleva do: 31. 10. 2006 Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2006

JMÉNO DATUM RAZÍTKO PODPIS STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE

Ceny jsou uvedeny bez 19% DPH

CENA OBSAHUJE: PLOCHA, REGISTRAČNÍ POPLATEK, STAVBA DLE KONKRÉTNÍHO TYPU (VIZ PŘÍLOHA),
EL. PŘÍVOD PRO OSVĚTLENÍ, ZÁPIS DO KATALOGU

TYP 1 - OSVĚTLENÁ VITRINA 4 500,- Kč3 900,- Kč

TYP 2 - PLOCHA 2 X 2M, ZÁKLADNÍ STÁNEK 7 500,- Kč6 900,- Kč

TYP 4 - STÁNEK 2 X 2M S VYBAVENÍM A OSVĚTLENÍM 10 900,- Kč9 900,- Kč

TYP 6 - STÁNEK 3 X 2M S VYBAVENÍM A OSVĚTLENÍM 16 500,- Kč14 900,- Kč

TYP 9 - STÁNEK 3 X 3M S VYBAVENÍM A OSVĚTLENÍM 21 900,- Kč19 900,- Kč

TYP 12 - STÁNEK 4 X 3M S VYBAVENÍM A OSVĚTLENÍM 29 500,- Kč26 900,- Kč

Cena do 31.10.

CELKEM

Cena po 31.10.

PLATEBNÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
1. Originál této přihlášky zašlete na adresu INCHEBA PRAHA spol. s r.o.
2. Zaslání této přihlášky je v souladu s § 266 odst. 1 Obchodního zákoníku považováno za řádné uzavření smlouvy mezi pořadatelem a vystavovatelem.
3. Souhlasíme se zněním Všeobecných podmínek, které jsou nedílnou součástí přihlášky a s cenovými podmínkami veletrhu.
4. Přihláška je bez podpisu statutárního zástupce, razítka firmy a data neplatná!
5. Souhlasíme se zasíláním aktuálních informací elektronickou poštou.

2. MEZINÁRODNÍ VELETRH KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU A VYBAVENÍ



VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI

Čl. I. ORGANIZÁTOR
INCHEBA PRAHA spol. s r. o., Areál Výstaviště 67, 
170 90 Praha 7, Česká republika (dále jen organizátor).

Čl. II. VYSTAVOVATEL
Vystavovatelem je ten, kdo zašle na adresu organizátora rezervační formulář,
organizátor jeho přijetí potvrdí zasláním smlouvy o účasti, faktury za registrač-
ní poplatek a plochu, popř. další služby.

Čl. III. REZERVAČNÍ FORMULÁŘ A PŘIDĚLENÍ PLOCH
1. Organizátor určuje tematickou náplň a zaměření výstavy.
2. Přihlásit se na příslušnou výstavu je možné výhradně na základě vyplnění rezer-

vačního formuláře a akceptování těchto Všeobecných podmínek.
3. Rezervační formulář zaslaný organizátorovi obsahuje výšku nájemného za kry-

tou a volnou plochu, registrační poplatek je pro vystavovatele závazný, a to
i v případě, že organizátor nemůže splnit všechny požadavky žadatele (např.
druh a rozsah plochy, její umístění apod.)

4. Organizátor pronajímá výstavní plochu a přiděluje ji. Přitom bere v úvahu
požadavky vystavovatelů.

5. Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout kterýkoliv rezervační formulář.
6. Vystavovatel není oprávněn pronajmout plochu třetí osobě. Toto opatření se

vztahuje i na barterové smlouvy.
7. Podmínkou převzetí plochy je úhrada nájemného za pronajatou plochu a všech

objednaných služeb a uzavřené pojištění zodpovědnosti za škody způsobené
vlastní činností v rozsahu podle čl. XIII bod 3. U vystavovatelů, kterým expozici
nerealizuje organizátor, je další podmínkou složení kauce v závislosti na veli-
kosti pronajaté plochy a zabezpečení montážního průkazu pro každého pra-
covníka montážní skupiny. Výška kauce je v rozsahu 5 – 10 000 Kč a určí ji orga-
nizátor v Technické příručce veletrhu.

8. Pokud vystavovatel nepřevezme přidělenou a zaplacenou plochu nejpozději do
18.00 hod. v den před zahájením výstavy, může s ní organizátor volně dispo-
novat. Vystavovatel nemá nárok na vrácení poplatku ani jakoukoliv další
finanční náhradu.

Čl. IV. REGISTRACNÍ POPLATEK, PRONÁJEM PLOCHY A SLUŽEB
1. Vystavovatel je povinen uhradit registrační poplatek, nájemné za objednanou

plochu a všechny objednané služby. Při nesplnění této podmínky je organizátor
oprávněn od smlouvy odstoupit.

2. Výška nájemného za krytou a volnou plochu, registrační poplatek a eventuál-
ně další služby jsou uvedeny ve Smlouvě o účasti. 

3. Nejmenší přidělená krytá nebo volná plocha je 12 m2. Výjimku uděluje organizátor.
4. V případě objednávky vybraných služeb (nábytek, drobné vybavení, koberce...)

do expozic nerealizovaných organizátorem, je jejich cena účtována podle cení-
ku s přirážkou uvedenou v Technické příručce. Organizátor si vyhrazuje právo
takovouto objednávku nepřijmout.

5. Služby objednané po termínu uzávěrky, který určí organizátor pro danou výsta-
vu, mohou být účtovány s přirážkou podle ceníku uvedeného v Technické pří-
ručce. Organizátor si vyhrazuje právo takovouto objednávku nepřijmout.

6. Vystavovatel je povinen uhradit spoluvystavovatelský poplatek za každou
firmu, kterou fyzicky prezentuje ve svém stánku. V případě nedodržení této
povinnosti bude poplatek účtován v dvojnásobné výši v průběhu výstavy.
Výjimku uděluje organizátor.

Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Po obdržení rezervačního formuláře od vystavovatele zašle organizátor smlou-

vu o časti, zálohovou fakturu za registrační poplatek a pronájem plochy dle
platebních podmínek uvedených ve smlouvě o účasti.

2. Vystavovatel se zavazuje zaplatit organizátorovi registrační poplatek, proná-
jem plochy a všechny objednané služby do dne splatnosti uvedeného ve smlou-
vě o účasti a na faktuře. V případě, že vystavovatel neuhradí fakturu v termínu
splatnosti, dohodly smluvní strany pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodle-
vy. V případě opožděné platby je vystavovatel povinný uhradit i náklady event.
právní pomoci, soudní a mimosoudní náklady na vymáhání, přičemž mimo-
soudní náklady budou činit 25 % z dlužné částky, nejméně však 10 000 Kč.
V případě platby po uplynutí splatnosti je také splatný zákonem stanovený
úrok. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje vystavovatele zodpovědnosti za
způsobené škody.

3. Dodatečné objednávky služeb, objednané 7 dní a méně před začátkem výsta-
vy, může organizátor odmítnout a budou poskytnuty pouze po předchozím
zaplacení. Reklamace vystavovatelů týkající se plateb organizátorovi musí
vystavovatel uplatnit písemně do 14 dnů po obdržení faktury. Po uplynutí této
doby nebudou reklamace uznány.

4. Pokud se vystavovateli nepodaří splnit všechny jeho závazky vůči organizáto-
rovi související s výstavou, může organizátor zadržet exponáty tohoto vystavo-
vatele nebo je nechat uskladnit na náklady a zodpovědnost příslušného vysta-
vovatele, a to za účelem, aby byly nesplněné závazky uhrazeny i bez soudního
vymáhání. Organizátor je oprávněn tyto exponáty prodat veřejně nebo sou-
kromně po uplynutí 30 dnů od ukončení výstavy v případě, že se vystavovateli
nepodaří závazky splnit. Po tomto prodeji je organizátor povinen vyúčtovat
rozdíl mezi příjmem z prodeje a svými pohledávkami zvýšenými o náklady za
skladování a prodej.

5. Při stornování účasti vystavovatelem jsou stornopoplatky stanovené následovně:
Při stornování do 31.8. 2006 30 % z plochy + reg. poplatek,
při stornování do 31.10. 2006 50 % z plochy + reg. poplatek, při stornování
po 31.10. 2006 100 % z plochy + reg. poplatek.
Stornopoplatek z objednaných služeb zrušených po termínu uzávěrky je 50 %
z ceny objednané služby.

6. Zrušení účasti musí být vždy provedeno písemnou formou a musí být prokaza-
telně doručené organizátorovi. Pokud vystavovatel nezruší účast tímto způso-
bem, je povinen kromě stornopoplatku uhradit organizátorovi všechny škody
vzniklé jeho neúčastí.

7. Povinnost uhradit stornopoplatek vzniká i v případě, kdy nedošlo ze strany
vystavovatele před zrušením účasti k úhradě pronájmu plochy a registračního
poplatku.

8. V případě, že je na vystavovatele před nebo během výstavy vyhlášen konkurz,
případně vstupuje do likvidace, má organizátor právo odstoupit od smlouvy,
přičemž organizátorovi zůstává nárok na nájemné, které už bylo uhrazeno.

9. V případě, že se výstava neuskuteční, budou všechny přihlášky a již přidělené
výstavní plochy považovány za zrušené a vystavovatelům budou vráceny všech-
ny uhrazené platby po odečtení skutečných nákladu spojených se zabezpeče-
ním výstavy k datu zrušení akce. Tyto náklady mohou být částečně nebo úplně
rozdělené mezi vystavovatele do výše maximálně 15 % původního pronájmu
výstavní plochy. Tato refundace proběhne do 90 dní ode dne, kdy bylo roz-
hodnuto o zrušení výstavy.

Čl. VI. EXPONÁTY
1. Vystavované exponáty a nabízené služby musí být v souladu se zaměřením

výstavy. Vystavovatel není oprávněn vystavovat jiné exponáty a nabízet jiné
služby. Maximální hmotnost exponátu je 300 kg/m2 . Nad tuto hranici je potřeb-
ný písemný souhlas organizátora.

2. Na výstavě není dovolen prodej zboží bez předchozího písemného souhlasu
organizátora. (Netýká se akcí prodejních, takto organizátorem přímo označe-
ných). Návoz a odvoz exponátů se řídí instrukcemi Technické příručky. Přebírání
plochy, stánku či zboží provádí vždy vystavovatel, popř. jím pověřený zástupce.
V případě, že vystavovatel nebo jeho zástupce nebudou na místě, bude expo-
nát složen na přidělené výstavní ploše na riziko a náklady vystavovatele. Tyto
podmínky se vztahují také na instalační materiál.

3. Za exponáty a instalační materiál neodvezený v termínu demontáže se účtují
manipulační a skladovací poplatky podle ceníku smluvního speditéra.

4. Organizátor určuje čas, kdy musí být dokončena likvidace výstavních stánků
a exponátů. Exponáty a instalační materiál, které budou po této době naleze-
ny, budou odstraněny a uloženy na náklady a zodpovědnost příslušného vysta-
vovatele. Organizátor je oprávněn přistoupit k veřejnému nebo soukromému
prodeji, pokud exponáty nebudou vyzvednuty do 30 dní s tím, že je povinen
provést vyúčtování a zároveň započítat vzniklé náklady. Organizátor je k tomu-
to postupu vůči vystavovateli výslovně oprávněn.

Čl. VII. CELNÍ A SPEDICNÍ SLUŽBY
1. Celní a spediční služby je třeba objednat písemnou formou u výhradního spe-

ditéra určeného organizátorem. Kontakt na výhradního speditéra je uveden
v Organizačních podmínkách příslušné výstavy.

Čl. VIII. VÝSTAVBA A INSTALACE STÁNKU, MONTÁŽ EXPONÁTŮ, TECHNICKÉ PŘEDPISY
A SMĚRNICE

1. Organizační podmínky obsažené v Technické příručce pro vystavovatele obdrží
vystavovatel od organizátora v předstihu před začátkem montáže. Tyto pod-
mínky jsou neoddělitelnou součástí Všeobecných podmínek a jsou pro vystavo-
vatele závazné.

2. Organizátor určuje termíny montáže a demontáže. Výjimku z termínu povolu-
je písemně za úhradu podle ceníku.

3. Organizátor stanovuje, za jakých podmínek a komu bude, resp. nebude,
umožněn vstup do areálu za účelem montáže a demontáže. Časový rozvrh
montáže a demontáže výstavy, který určuje organizátor, je součástí Technické
příručky a je nutné jej dodržovat. Prodloužení montáže po skončení montáž-
ních hodin je možné jen s písemným souhlasem organizátora, jehož je třeba
kontaktovat minimálně do 15. hodiny toho dne. Prodloužení se povoluje za
úhradu. Poslední den montáže, před otevřením výstavní akce, není možné
dobu montáže prodloužit. Výjimku stanoví organizátor.

4. Pravidla a organizační pokyny týkající se montáže, demontáže a průběhu dané
výstavy jsou uvedeny v Technické příručce. Pro vystavovatele jsou závazné orga-
nizační podmínky, pokyny v přihláškových materiálech, bezpečnostní a proti-
požární předpisy nebo příslušné právní normy platné na území ČR.
Vystavovatelé jsou povinni poučit vlastní i externí pracovníky o těchto povin-
nostech.

5. Vystavovatel je povinen dodržovat pokyny vydané organizátorem nebo požár-
ní službou týkající se výstavby, výzdoby, bezpečnosti, údržby a likvidace jeho
stánku, propagačních materiálů umístěných na stánku, vystavovaných exponá-
tů, předmětů a použití dekorací. Pokud dojde k porušení těchto podmínek,
opravňuje vystavovatel organizátora k tomu, aby uzavřel jeho výstavní stánek
bez toho, aby pak byl zodpovědný za jakékoliv následky takovéhoto opatření,
přičemž vystavovateli nevzniká nárok na vrácení plateb.

6. Podmínkou pro cizí realizátory výstavních expozic je zabezpečení montážních
průkazu, předložení živnostenského oprávnění pro tuto činnost, resp. Výpisu
z Obchodního rejstříku, podle předmětu činnosti, kterým je realizátor opráv-
něn vykonávat tuto činnost a uzavřené pojištění zodpovědnosti za škody způ-
sobené vlastní činností v rozsahu podle cl.XIII bod 3.

7. Výstavní haly slouží během montáže výhradně pro montáž, nikoliv pro výrobu
prvků expozic. Souhlas k výrobním pracím dává organizátor písemně.
Vystavovatel je povinen zabezpečit, aby při realizaci jeho expozice nedošlo ke
znečištění okolí stánku, používat pro to všechny dostupné technické prostřed-
ky a organizovat svou práci a práci svých dodavatelů tak, aby k tomu nedo-
cházelo. Závěsné konstrukce související s expozicí musí písemně schválit orga-
nizátor. Realizaci zavěšení těchto konstrukcí lze zajistit výhradně prostřednic-
tvím organizátora podle platného ceníku a po zaplacení.

8. Po přidělení výstavní plochy je vystavovatel povinen předložit projekt stánku ve
dvou vyhotoveních nebo model doplněný o jednoduchou kresbu ve stejném
měřítku ve smyslu Technické příručky, a to nejpozději 1 měsíc před termínem
montáže. Při nedodržení tohoto termínu je organizátor oprávněn za tuto služ-
bu fakturovat poplatek za expresní zpracování podkladu a potvrzení projekto-
vé dokumentace. Zároveň si vyhrazuje právo odmítnutí účasti.

9. Návoz montážního materiálu se uskutečňuje určenou branou.
10. Zásahy do objektu haly nebo volných ploch jsou zakázané. Případné úpravy na

žádost vystavovatele zabezpečí výhradně organizátor za stanovený poplatek
s možností jejich odmítnutí. Při nedodržení tohoto pokynu může organizátor
zrušit vystavovateli účast bez vrácení plateb.

11. Vystavovatel/realizátor je povinen v případě vlastní montáže a demontáže
materiál/expozici beze zbytku odvézt. V případě většího objemu odpadu je
povinen objednat si u organizátora velkokapacitní kontejner.

12. Maximální výška expozice včetně límce je 3 m – odchylky povoluje za úhradu
organizátor. Přesah límce nebo poutače do komunikace je povolen organizá-
torem za předpokladu minimální výšky spodní hrany 2,5 m a bude zpoplatněn
částkou 2 000 Kč. Cena za výškovou dominantu o půdorysné ploše do 
4 m2 je 5 000 Kč. Cena za výšku stánku nad 3 m a nad 4 m2 půdorysné plochy
představuje 10% z ceny navýšené plochy, nejméně však 7 000 Kč. Při použití
atypických dvoupodlažních expozic je požadován statický posudek. Maximální
výška expozice na venkovních plochách je 8 m. Všechny venkovní konstrukce
nad 3 m výšky je povoleno realizovat jen po předložení statického posudku
zohledňujícího též nárazový vítr.

13. Je nepřípustné poskytovat elektřinu, vodu, telefon, internet dalším subjektům,
jinak budou odpojeny. V případě překročení objednaného příkonu elektřiny
nebude možné obnovit připojení bez předešlého navýšení příkonu a hotovost-
ní platby. Před položením koberce musí realizační firmy použít maskovací –
papírovou pásku a následně oboustrannou pásku (Maskovací páska může být
zakoupena ve výstavním servisu.)

14. Vstup do hal s motorovými vozidly, přívěsnými vozíky apod. je přísně zakázán.
V mimořádných situacích může o výjimce rozhodnout pouze správce haly. V pří-
padě vystavování motorových vozidel musí mít tyto v expozici nádrž bez
pohonných hmot a odpojenou baterii.

15. Vystavovatel je povinen začít výstavbu a likvidaci svých výstavních stánků tak,
aby tyto práce dokončil v časovém limitu stanoveném v Technické příručce.

16. Vystavovatel nesmí likvidovat exponáty a stánky před ukončením výstavy. V pří-
padě porušení tohoto ustanovení vystavovatel neodvolatelně souhlasí s uhra-
zením sumy 20 000 Kč.

17. Při opouštění pronajatého výstavního stánku a výstavní plochy je vystavovatel
povinen uvést vše do původního stavu a vrátit všechny movité předměty, které
mu organizátor pronajal, nepoškozené. Pokud bude organizátor pro uvedení
stánku, plochy nebo zařízení do původního stavu nucen provést další práce,
budou vykonány na náklady příslušného vystavovatele.

18. V případě nedodržení konečného termínu pro opuštění výstavního prostoru
bude účtována sankce ve výši 1 000 Kč/m2 neuvolněné plochy. Všechny vícená-
klady vzniklé organizátorovi při opožděné montáži či demontáži budou pře-
fakturovány vystavovateli.

Čl. IX. PROPAGACE, INZERCE, NÁPISY, KATALOG, DALŠÍ FORMY PROPAGACE
1. Vystavovatel je oprávněn propagovat svoje výrobky jen ve vlastním stánku.
2. Jakýkoliv propagační a reklamní materiál může být umístěn výlučně ve stánku

na pronajaté ploše. Plakáty, upoutávky a veškeré jiné propagační předměty
mohou být umístěny mimo stánek vystavovatele pouze v místech k tomu orga-
nizátorem určených, a to po zaplacení stanoveného poplatku, který není sou-
částí nájemného za plochu stánku. Umístění billboardů, poutačů, transparentů
nebo rozsev letáků je povolen po písemném souhlasu organizátora podle plat-
ného ceníku.

3. Veletrh má svůj oficiální katalog. Součástí registračního poplatku je zápis do
katalogu. Každý vystavovatel je povinen zveřejnit požadované údaje. Za chyb-

né údaje uvedené ve formuláři „Zápis do katalogu“, údaje dodané po uzávěr-
ce, nebo za případné chyby v uvedených údajích organizátor nezodpovídá.
Údaje do katalogu musí vystavovatel poskytnout organizátorovi nebo subjek-
tu jím pověřeným na předepsaném formuláři. Organizátor negarantuje zveřej-
nění textu dodaného po uzávěrce. Nevystavující firma může inzerovat v kata-
logu jen s písemným souhlasem organizátora.

4. Použití zvukových zesilovacích zařízení není povoleno, pokud není předem pro-
jednáno a písemně odsouhlaseno organizátorem.

5. Všechny způsoby prezentace na vlastní ploše nebo mimo ni (např. filmy, hudeb-
ní produkce, módní přehlídky apod.) podléhají písemnému schválení organizá-
torem, který je oprávněn i přes předcházející povolení omezit nebo zrušit před-
vádění způsobující hluk, prach, zplodiny, otřesy nebo z jiných důvodů vede ke
značnému omezení nebo rušení veletržního provozu. Při opakovaném poruše-
ní tohoto ustanovení bude vystavovateli tato činnost zakázána. Akustická
reklama, reprodukované nahrávky apod. mohou být využívány jen se souhla-
sem organizátora. Hladina hluku za hranicí stánku nesmí překročit hodnotu 60
dB. V případě překročení hladiny hluku bude vystavovatel upozorněn a pokud
nedojde k okamžitému snížení hladiny hluku, bude expozice odpojena od pří-
vodu elektrické energie a vystavovatel neodvolatelně souhlasí s uhrazením
částky 20 000 Kč.

6. V případě použití reprodukované hudby ve výstavním stánku povinnosti vyplý-
vající z autorského zákona a zodpovědnost za vyplacení autorských honorářů
ve vztahu k právnickým osobám vykonávajícím kolektivní správu práv podle
autorského zákona v plné výši přebírá vystavovatel.

7. Organizátor je oprávněn každou reklamu, která neodpovídá výše uvedeným
odstavcům, zakázat, resp. na náklady vystavovatele odstranit.

Čl. X. PRAVIDLA PLATNÁ V DOBĚ KONÁNÍ VÝSTAVY
1. Organizátor si vyhrazuje právo upravit termín výstavy a provozní dobu výstavy,

bez toho, aby mohl vystavovatel požadovat jakoukoliv náhradu. Smlouva
o účasti přitom zůstává platná.

2. Organizátor stanovuje za jakých podmínek a komu bude, resp. nebude umož-
něn přístup na výstavu.

3. V rozsahu stanoveném Technickou příručkou obdrží vystavovatel pro sebe
a svůj personál průkazy, které mu umožní volný vstup do areálu a výstavního
stánku v určeném termínu. Vystavovatelský průkaz je platný pouze pro jednu
osobu a je nepřenosný. Jakákoliv neoprávněná manipulace (půjčování, předá-
vání jiným osobám aj.) je zakázáno.

4. Vystavovatel zodpovídá za důsledky svého jednání a jednání svého personálu.
5. Vystavovatel je povinen během otevíracích hodin výstavy být osobně přítomen

nebo zastoupen ve svém výstavním stánku a mít stánek zpřístupněn návštěvní-
kům.

6. Je naprosto v kompetenci vystavovatele odmítnout určitým osobám přístup do
stánku. Pověření zaměstnanci organizátora mají však vždy právo být na stánku
přijati.

7. Vystavovatel nesmí používat zápalné a hořlavé látky, používat otevřený oheň,
krb nebo troubu v pronajatém stánku, pokud to neprojedná s organizátorem
a nedostane jeho písemný souhlas. Platné protipožární předpisy Přitom musí
být dodrženy.

8. Všeobecně platí, že vystavovatel nesmí žádným způsobem obtěžovat ostatní
vystavovatele nebo návštěvníky. Příslušné kroky k nápravě podniká podle vlast-
ního uvážení organizátor.

Čl. XI. ÚKLID
1. Organizátor zodpovídá za úklid, čištění výstaviště, hal a chodníku. Úklid stán-

ku během výstavy objednává vystavovatel výhradně u organizátora.

Čl. XII. OSTRAHA
1. Organizátor zabezpečuje během montáže, demontáže a průběhu výstavy 

všeobecnou ostrahu výstavních prostor. Všeobecná ostraha zabezpečená orga-
nizátorem nevylučuje možnost vzniku škody na předmětech nebo osobách.
Zvláštní ostrahu svého majetku, resp. expozice, objednává vystavovatel výhradně
u organizátora.

2. Při obdržení objednávky na ostrahu expozice méně než 7 dní před začátkem
výstavy bude účtován příplatek ve výši 50 %.

Čl. XIII. POJIŠTENÍ – ZTRÁTA
1. Účast na výstavě je na vlastní riziko vystavovatele. Vystavovatel nebude činit

organizátora zodpovědným za jakékoliv požadavky třetích stran na náhradu
škod vzniklých jako důsledek účasti vystavovatele na výstavě.

2. Organizátor nezodpovídá vystavovateli, spoluvystavovateli ani cizím realizáto-
rům za ztrátu, zničení nebo jakékoliv poškození exponátů, vybavení a zařízení
stánku, obalů a balicího materiálu bez ohledu na to, ať ke zničení nebo jinému
poškození došlo před začátkem, během nebo po skončení výstavy.

3. Organizátor požaduje od vystavovatelů a cizích realizátorů, aby na vlastní
náklady uzavřeli pojištění zodpovědnosti za škody způsobené vlastní činností
v rozsahu podle následující tabulky:
• vystavovatelé realizující expozici vlastními silami 500 tis. Kč
• realizační firmy, které realizují expozice do 30 m2 1 mil. Kč
• realizační firmy, které realizují expozice do 50 m2 2 mil. Kč
• realizační firmy, které realizují expozice do 100 m2 3 mil. Kč
• realizační firmy, které realizují expozice do 200 m2 4 mil. Kč
• realizační firmy, které realizují expozice do 300 m2 5 mil. Kč
• realizační firmy, které realizují expozice do 400 m2 6 mil. Kč
• realizační firmy, které realizují expozice do 500 m2 7 mil. Kč
• realizační firmy, které realizují expozice do 600 m2 8 mil. Kč
• realizační firmy, které realizují expozice do 700 m2 9 mil. Kč
• realizační firmy, které realizují expozice nad 700 m2 10 mil. Kč
V případě, že vystavovatel tuto podmínku nesplní a pojištění nebude mít uza-
vřené nebo nebude schopen tuto okolnost prokázat, je organizátor oprávněn
zabránit jeho vstupu do výstavních prostor až do sjednání nápravy.

4. Vystavovatelé, kteří nemají realizaci expozice objednanou u organizátora
(resp. realizační firmy), jsou povinni při registraci prokázat, že mají (na celou
dobu montáže, průběhu výstavy a její demontáže) uzavřené pojišťění zodpo-
vědnosti za škody způsobené vlastní činností.

Čl. XIV. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
1. V případě, že organizátor v důsledku jím nezaviněných okolností („vis major“)

nemůže zrealizovat výstavu nebo zabezpečit její konání po celou dobu trvání,
uvědomí o této skutečnosti vystavovatele. Všechny závazky vzniklé organizá-
torovi z uzavřené smlouvy tímto zanikají. Vystavovateli tímto nevzniká žádný
nárok na náhradu.

2. V případě porušení ustanovení Všeobecných podmínek účasti je organizátor
oprávněn vyloučit vystavovatele z účasti na výstavě, aniž by vystavovateli vzni-
kl nárok na vrácení plateb.

3. Vystavovatel může uplatnit reklamaci za práce a služby poskytnuté organizá-
torem u zodpovědného pracovníka bez zbytečného odkladu, a to písemnou
formou, nejpozději 48 hodin po ukončení akce. V opačném případě jeho právo
zaniká.

4. V případech, které tyto podmínky neřeší, podřídí se vystavovatel pokynům
organizátora.

5. Vztahy a spory mezi vystavovatelem a organizátorem se budou řešit ve smyslu
ustanovení Obchodního zákoníku č.. 513/1991 Sb. ve znění novel.

6. Jakékoliv výjimky uděluje organizátor písemnou formou.


