OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST VYSTAVOVATELŮ
PODMÍNKY ÚČASTI
1. Doručení Závazné přihlášky na adresu pořadatele, elektronicky na e-mailovou adresu, vyplněním on-line přihlášky a úhrada zálohové faktury za
registrační poplatek a pronájem objednané plochy. Termín splatnosti bude uveden na faktuře. Po připsání úhrady na účet pořadatele bude vystavovatel
řádně zaregistrován. Tímto okamžikem vzniká mezi vystavovatelem a pořadatelem smluvní vztah.
2. Pořadatel má právo upravit velikost a tvar plochy.
3. Podmínkou k zahájení montáže expozice bude úhrada zálohové faktury (viz termín uvedený na zálohové faktuře).
Nejpozději však do 20. 08. 2018

PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. V ceně registračního poplatku a nájmu za plochu je zahrnuto:
– nájemné za plochu v době od 05. 09. 2018 08:00 hodin do 07. 09. 2018 21:00 hodin
– vystavovatelské průkazy
– 2 vstupy na společenský večer
– povolení k vjezdu pro montáž a demontáž, který bude zaslán v elektronické podobě k vytištění, společně s instrukcemi, a to týden před akcí.
2. Ostatní individuálně objednané služby je třeba uhradit do 20. 08. 2018.
3. Podmínky pro stornování účasti:
– při zrušení Závazné přihlášky do 15. 08. 2018 se nevrací 30 % zálohy
– při zrušení od 16. 08. 2018 do zahájení veletrhu pak 100 % zálohy za pronájem plochy, vč. registračního poplatku a objednaných
služeb.
4. Ceny nábytku, vybavení expozic, výstavby expozic, dodávky energii a služeb se řídí ceníky dodavatele Veletrhy Brno a.s.
5. Všechny služby je potřeba u dodavatele objednat do 01. 08. 2018 s možností úprav do 20. 08. 2018. Ke všem doobjednávkám a změnám, které budou
hlášené 14 dní před akcí, bude účtován příplatek 50 % z ceny objednané služby. V případě objednávky a služeb či výstavby na místě, bude účtován
příplatek 100 % z ceny objednané služby.
6. V případě platby hotovosti na místě bude účtován manipulační poplatek 400,- Kč včetně DPH.
7. Pořadatel je plátcem DPH. Konečnou fakturu spolu s odečtením záloh zašle pořadatel do 14 dnů po skončení veletrhu.

ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ POKYNY A TECHNICKÉ PODMÍNKY
1. Veletrh bude zahájen 06. 09. 2018 v 10:00 hodin a ukončen 07. 09. 2018 v 17:00 hodin.
2. Montáž expozic od 05. 09. 2018 od 08:00 do 22:00 hodin.
3. Demontáž expozic 07. 09. 2018 od 17:00 do 21:00 hodin. Případnou změnu je potřeba předem domluvit s pořadatelem a to osobně nebo telefonicky
na čísle +420 775 568 640 nebo e-mailem na adrese: vestra@green-world.info.
4. Pro vystavovatele bude veletrh otevřen ve čtvrtek 06. 09. 2018 od 08:00 do 18:30 hodin; v pátek 07. 09. 2018 od 08:00 do 21:00 hodin.
5. Na objednávku a po předchozí konzultaci zajistí pořadatel u akciové společnosti Veletrhy Brno přívod elektřiny, výstavbu expozic, zapůjčení vybavení,
technický materiál, službu vysokozdvižného vozíku a paletového vozíku pro nakládku a vykládku výstavního zboží – viz přihláška.
6. Pronajímatel provozní budovy (Veletrhy Brno, a.s.) zajišťuje na svůj náklad pojištění proti živelným událostem a škodám z vodovodního zařízení.
Neodpovídá za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození jejich vybavení (zboží, obalů, odložených věcí apod.), bez ohledu na to, zda se zničení či jiné poškození
stalo před zahájením, během nebo po skončení nájmu nebytového prostoru.
7. Na přání zprostředkuje pořadatel rezervaci ubytování vystavovatelům.
8. Vystavovatel je povinen předat pořadateli zpět výstavní plochu ve stavu v jakém ji od pořadatele převzal ve stanoveném časovém termínu. V opačném
případě náklady, které vzniknou pořadateli úklidem expozice, budou vystavovateli vyfakturovány.
9. Pro zajištění pořádku v areálu veletrhu budou zdarma přistaveny kontejnery pro umístění odpadu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

viz Technicko-bezpečnostní předpisy Veletrhy Brno, a.s.

POJIŠTĚNÍ
Pořadatel nezodpovídá vystavovatelům za ztrátu nebo jakékoliv poškození jejich majetku během přípravy, doby trvání nebo likvidace a odvozu expozic.
Vystavovatelé jsou povinni nechat si pojistit veškerý svůj majetek, může-li hrozit jakékoliv nebezpečí ztráty nebo poškození – POJIŠTĚNÍ ČESKÁ
POJIŠŤOVNA , Hala A3/dv. č. 1, tel.: +420 541 159 107. Na Vaši objednávku provede pojištění proti poškození nebo ztrátě exponátů vč. prázdných obalů,
vybavení a zařízení stánků, zboží, svršků a věcí pracovníků a klientů expozice.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Závaznou přihlášku včetně objednávky služeb a vybavení je nutné zaslat nejpozději do 30. 07. 2018 na adresu ZELENÝ SVĚT 2018, Měnín 81, 664 57 Měnín, ČR, nebo
elektronicky na e-mailovou adresu vestra@green-world.info. Na stejnou adresu nebo na tel. číslo +420 775 568 640 je možné směřovat veškeré dotazy, přání,
případně další nároky na pořadatele zahradnického veletrhu Zelený Svět 2018. O přidělení výstavní plochy rozhoduje pořadí došlých přihlášek včetně zaplacených
zálohových faktur. Rezervace z předchozího ročníku jsou drženy do 15. 05. 2018. K jejich prodloužení stačí odeslání vyplněné přihlášky.
Odesláním závazné přihlášky potvrzujeme, že jsme se seznámili s jejím obsahem, i s obsahem všech níže uvedených příloh, a že s nimi bez výhrad souhlasíme. Dále se
zavazujeme, že uhradíme všechny zálohové faktury a konečnou fakturu ve lhůtách splatnosti.
V opačném případě bude tato přihláška brána za neplatnou a vystavovateli nebude umožněn vstup na objednanou plochu. Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.
Pořadatel je plátcem DPH. V případě doobjednávek a změn, které budou hlášené a realizované po termínu a to 14 dní před veletrhem, bude účtována na tyto služby
přirážka 50 % z ceny; v místě 100% z ceny. V případě platby hotovosti na místě bude účtován manipulační poplatek 400,- Kč včetně DPH.
Vystavovatel souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby organizátora veletrhu ZS 2018 dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Vystavovatel souhlasí s tím, aby daňové doklady od organizátora veletrhu ZS 2018 byly zaslány a doručovány e-mailem v elektronické podobě ve formátu PDF.
PŘÍLOHY:

Organizační pokyny pro montáž, průběh a demontáž
Technicko bezpečnostní předpisy Veletrhy Brno a.s.
Nabídka prezentace a reklamy, podklady pro inzerci
Nabídka typové expozice
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razítko a podpis odpovědné osoby

VESTRA tina et veri , Měnín 81, 664 57 Měnín, ČR, Technické zázemí – Kristína Dudová Vestra: mobil +420 775 568 640, e-mail: vestra@green-world.info, www.green-world.info

