1.

Platí do 30. 6.,
resp.
31. 8. 2013

ZVÝHODNĚNÁ PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI
SLEVA 10 % NEBO 5 % Z VÝSTAVNÍ PLOCHY

®

18. - 21. 3. 2014
Výstavištì Brno

Vystavovatel

2 0 1 4

TERINVEST, spol. s r. o., veletržní správa, Bruselská 266/14, 120 00 Praha 2, ÈR
Tel.: +420 221 992 100, Fax: +420 221 992 139, amper@terinvest.com

Obchodní jméno:

IÈO:

DIÈ:

Ulice:

Mìsto:

PSÈ:

9. – 12. 4. 2013

VÝSTAVIŠTE BRNO

Kontaktní osoba:
BRNO EXHIBITION CENTRE

E-mail:

GSM (telefon):

www:

Agentura

Korespondenèní adresa (pokud je odlišná od sídla firmy):
Obchodní jméno:

IÈO:

DIÈ:

Ulice:

Mìsto:

PSÈ:

Kontaktní osoba:

E-mail:

GSM (telefon):

Fax:

Spoluvystavovatel

Vyplòte pouze v pøípadì, že žádáte, aby dokumenty k veletrhu, faktury za pronájem plochy a registraèní poplatek byly zasílány Vaší zastupující agentuøe.

Obchodní jméno:

IÈO:

DIÈ:

Ulice:

Mìsto:

PSÈ:

Kontaktní osoba:

E-mail:

GSM (telefon):

Fax:

www:

Obor

Za pøijetí každého spoluvystavovatele je úètován registraèní poplatek v cenì 6 500,- Kè. V pøípadì vìtšího poètu spoluvystavovatelù uveïte údaje pro spoluvystavující firmy v pøíloze.

Vyplòte pouze jeden (pøevažující) obor (viz. nomenklatura):

Tento údaj neslouží pro zápis do katalogu. Pro detailní nomenklaturní èlenìní použijte Objednávkový list pro prezentaci vystavovatele. Expozice budou umísovány dle oborového èlenìní veletrhu a s pøihlédnutím
k aktuální situaci.

Zvýhodnìná nabídka platí pøi úhradì zálohové faktury do 15. 7., resp. 15. 9. 2013.
2

2

cena v Kè/m (bez DPH)
se slevou 10 %
do 30. 6. 2013

cena v Kè/m (bez DPH)
se slevou 5 %
do 31. 8. 2013

Výstavní plocha bez stánku do 49 m2

3 280,-

3 470,-

Výstavní plocha bez stánku 50 - 99 m2

3 180,-

3 370,-

Výstavní plocha bez stánku 100 - 149 m2

3 080,-

3 270,-

2

2 980,-

3 170,-

Výstavní plocha bez stánku 200 - 299 m2

2 880,-

3 070,-

Výstavní plocha bez stánku 300 - 399 m2

2 780,-

2 970,-

Výstavní plocha bez stánku 400 m a více

2 680,-

2 870,-

Venkovní plocha

1 700,-

1 800,-

m2

Výstavní plocha bez stánku 150 - 199 m

délka (m) x hloubka (m)

Závazná objednávka výstavní plochy

2

cena v Kè celkem
(bez DPH)

550,-

Povinné pojištìní odpovìdnosti za škodu
Registraèní poplatek

5 000,-

Registraèní poplatek za spoluvystavovatele

6 500,- Kè / spoluvystavovatel

Umístìní øadové

ANO

NE

(zaškrtnìte)

Minimální hloubka expozice musí být 3 m, délka i hloubka expozice musí být v celých metrech.
Umístìní rohové
(2 strany otevøené)
ANO

NE

Umístìní ostrovní
(4 strany otevøené)
ANO

NE

pøíplatek
2

2

20 - 49 m
+ 20 %

50 - 99 m
+ 15 %

100 - 199 m2
+ 20 %

200 - 399 m2
+ 15 %

2

100 m a více
+ 10 %

pøíplatek
400 m2 a více
+ 10 %

Umístìní poloostrovní
(3 strany otevøené)
ANO

NE

Umístìní na hlavním
koridoru
ANO

NE

pøíplatek
50 - 99 m
+ 20 %

2

100 - 199 m
+ 15 %

2

200 m2 a více
+ 10 %

pøíplatek
2

50 - 99 m
+ 15 %

2

2

2

100 - 199 m 200 - 399 m 400 m a více
+ 10 %
+5%
+0%

CELKEM
Položky informativního charakteru:
Požadovaná výška stánku nad 3 m

ANO

NE

Výška:

m

Patrová expozice

ANO

NE

Výška:

m

Máme zájem o pøívod vody a odpadu:

ANO

NE

Jiné poznámky a požadavky k umístìní expozice:
Prohlašujeme, že jsme se seznámili a souhlasíme s podmínkami úèasti na veletrzích poøádaných spoleèností TERINVEST.
Spoleènost TERINVEST, spol. s r. o., je zapsána v obchodním rejstøíku vedeného Mìstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16744.

datum

podpis, razítko objednavatele

potvrzení o pøijetí veletržní správou

PODMÍNKY ÚÈASTI NA VELETRZÍCH A VÝSTAVÁCH TERINVESTU
I. Poøadatel
TERINVEST, spol. s r. o., Bruselská 266/14, 120 00 Praha 2 (dále jen „TERINVEST“).
II. Vystavovatel
Právnické a fyzické osoby, kterým TERINVEST potvrdil úèast na veletrhu èi výstavì (potvrzením
závazné pøihlášky).
III. Pøihlášení na veletrh a pøidìlení ploch
III.1. Øádnì vyplnìná pøihláška spolu s objednávkou výstavní plochy, zaslaná TERINVESTU, je
pro objednatele závazná a neodvolatelná. TERINVEST rozhoduje o pøijetí, odmítnutí èi krácení
objednávky výstavní plochy a není povinen své rozhodnutí zdùvodòovat. Pøihláška nebude pøijata, není-li èinnost objednatele v souladu s nomenklaturou veletrhu. Smluvní vztah (smlouva)
vzniká potvrzením pøihlášky k úèasti, jejíž souèástí je závazná objednávka výstavní plochy. Pouze
krácení objednávky výstavní plochy TERINVESTEM je novým návrhem a k uzavøení smlouvy pak
dochází pøijetím návrhu vystavovatelem. S potvrzením o pøijetí pøihlášky k úèasti TERINVEST zasílá zálohovou fakturu nájemného s vyúètováním pøíslušné DPH.
III.2. Po obdržení úhrady zálohy nájemného ve stanovené výši a celého registraèního poplatku
zasílá TERINVEST "Potvrzení o umístìní expozice", kterým TERINVEST pøidìlí vystavovateli objednanou plochu a èíslo stánku. Souèasnì vystavuje zálohovou fakturu na doplatek nájemného
vèetnì výše pøíslušné DPH. Zaplacení celého nájemného a registraèního poplatku, vèetnì pøíslušné DPH, je podmínkou pøedání výstavní plochy ve stanoveném termínu. Do 14 dnù po skonèení veletrhu (výstavy) TERINVEST vystaví fakturu na další služby poskytnuté na veletrhu.
III.3. TERINVEST mùže bez souhlasu vystavovatele rozhodnout o zmìnì lokality stánku, o této
skuteènosti však vystavovatele ihned vyrozumí. V takovémto pøípadì není vystavovatel oprávnìn domáhat se náhrady pøípadné škody zpùsobené zmìnou lokality stánku.
III.4. Pøidìlená plocha nesmí být vystavovatelem dále pronajímána jakékoliv tøetí osobì.
Výjimku tvoøí spoleèná úèast nìkolika firem na jedné expozici. V tomto pøípadì je vystavovatel
povinen uhradit za každou další firmu registraèní poplatek spoluvystavovatele. V pøípadì porušení bude vystavovatel povinen uhradit registraèní poplatek spoluvystavovatele ve dvojnásobné výši v prùbìhu akce.
III.5. V pøípadì nezaplacení celého pronájmu, pøípadnì jakékoli zálohy v termínu splatnosti uvedeném na faktuøe, je prodlení vystavovatele podstatným porušením jeho smluvní povinnosti
a TERINVEST je oprávnìn od smlouvy odstoupit a neumožnit vystavovateli vstup do areálu. V
tomto pøípadì je TERINVEST oprávnìn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši již vystavených zálohových faktur.
IV. Nájemné za výstavní plochu, registraèní poplatek
IV.1. Nájemné kryté i volné plochy je uvedeno v objednávce výstavní plochy a stavby stánku na
veletrh (výstavu). Nájemné se stanoví podle rozmìru plochy a každý zapoèatý metr ètvereèní se
úètuje jako celý. Nájemné je stanoveno na dobu pøípravy, vlastní akci a likvidaci a je v nìm zahrnuta: výstavní plocha, základní osvìtlení, vytápìní, požární ochrana, úklid v prostoru akce
mimo stánky, všeobecná noèní ostraha výstavního areálu, provoz šaten, WC, produkce a propagace, pojištìní v rozsahu odpovìdnosti vystavovatele za škody zpùsobené tøetím osobám.
IV.2. Registraèní poplatek vystavovatele a spoluvystavovatele je nevratný a zahrnuje následující
položky: zaøazení základních dat do tištìného a online katalogu akce a do infosystému, 1 ks katalogu, montážní a vystavovatelské prùkazy (poèet dle velikosti plochy), poukázky na vstup pro
obchodní partnery a èestné vstupenky (poèet dle velikosti plochy). Výše registraèního poplatku
je uvedena v závazné pøihlášce k úèasti.
V. Platební a sankèní podmínky
V.1. Vystavovatel se zavazuje uhradit TERINVESTU veškerá poskytnutá plnìní do dne splatnosti
uvedeného na faktuøe. Pro pøípad, kdy vystavovatel neuhradí vyfakturovanou èástku nejpozdìji v den splatnosti uvedený na faktuøe, sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,1 %
za každý den prodlení z vèas nezaplacené èástky. Tímto ujednáním není dotèeno právo
TERINVESTU na odstoupení od smlouvy dle èlánku III.5.
V.2. V pøípadì, že vystavovatel odvolá zcela svou úèast na veletrhu (výstavì) TERINVESTU nebo
omezí (sníží) závaznì objednanou výstavní plochu, uhrazená èástka nájemného (resp. její pomìrná èást) se vrací vystavovateli v pøípadì, že písemné stornování objednané plochy nebo její
èásti bude TERINVESTU doruèeno nejpozdìji 5 mìsícù pøed zahájením veletrhu (výstavy).
Zaplacený registraèní poplatek propadá v plné výši.
V.3. Stornování (písemné) objednané plochy nebo její èásti vystavovatelem v dobì kratší než
5 mìsícù pøed zahájením veletrhu (výstavy) je porušením jeho povinnosti k øádné úèasti a vystavovatel je v takovém pøípadì povinen zaplatit TERINVESTU smluvní pokutu:
a/ v dobì kratší než 5 mìsícù pøed zahájením veletrhu (výstavy) ve výši 50 % z pronájmu pùvodnì závaznì objednané plochy, b/ v dobì kratší než 2 mìsíce pøed zahájením veletrhu (výstavy) ve výši celého pùvodního nájemného. Zaplacený registraèní poplatek propadá v plné výši.
VI. Realizace, provoz a likvidace výstavních expozic
VI.1. Vystavovatel má právo objednat stavbu stánku a další služby související s vybavením stánku u jakékoliv realizaèní firmy. Vystavovatel má právo využít vlastní stánek a vybavení.
VI.2. Maximální výška expozic vèetnì poutaèù je 3 metry, výjimky povoluje pouze TERINVEST.
Vystavovatel odpovídá v plném rozsahu za to, že pøi výstavbì expozic a pøedvádìní exponátù
splòuje Technicko-bezpeènostní pøedpisy a Organizaèní pokyny TERINVESTU, které jsou nedílnou souèástí podmínek k úèasti. Technicko-bezpeènostní pøedpisy jsou uvedeny v Objednávkové složce služeb a prací veletrhu AMPER a rovnìž na internetové adrese veletržní správy
www.amper.cz. Patrové expozice již ve stadiu projektu musí být pøedloženy TERINVESTU ke
schválení. U patrových expozic je vystavovatel povinen pøedložit TERINVESTU nejpozdìji v den
zahájení veletrhu potvrzení statika.
VI.3. Vystavovatel je povinen pøedložit TERINVESTU ve stanovené lhùtì pøed zahájením pøípravy ke schválení projekt expozice. Architektonické ztvárnìní expozice nesmí omezovat okolní
expozice. Expozice musí splòovat podmínky požární ochrany (viz Technicko-bezpeènostní
pøedpisy). Patrové expozice již ve stadiu zámìru nebo studie musí být pøedloženy k posouzení
a schválení požárnímu specialistovi veletržní správy. Vystavovatel musí uvést v pøihlášce k úèasti zámìr postavit patrovou expozici na výstavní ploše.
VI.4. Zadní èást expozic pøevyšující 2,5 m musí být upravena tak, aby opticky nenarušovala
vzhled okolních expozic.
VI.5. Vystavovatel je povinen si ovìøit a dodržovat výšky, únosnost a pøípadnì jiné technické parametry, které jsou vyšší než standardní uvedené v objednávce nebo ve výstavním areálu (rozmìry dveøí apod.).
VI.6. Pøívod elektrické energie, vody a telefonu mùže vystavovatel objednat výhradnì
u TERINVESTU ve stanoveném termínu pøed veletrhem (výstavou).

VI.7. Vystavovatel mùže provádìt montáž vlastního stánku pouze v termínu stanoveném
TERINVESTEM. Pøi realizaci expozic vystavovatel plnì odpovídá za èinnost jím povìøené realizaèní firmy ve výstavním areálu.
VI.8. Vystavovatel (resp. jím povìøená firma) nesmí likvidovat exponáty a expozici pøed ukonèením veletrhu (výstavy).
VI.9. Za škody zpùsobené vadnou elektroinstalací v expozici odpovídá v plném rozsahu vystavovatel. Vystavovatel je povinen pøedložit TERINVESTU nejpozdìji v den zahájení veletrhu revizní zprávu elektrických rozvodù v expozici vystavenou autorizovaným technikem.
VI.10. Vystavovatel odpovídá za výstavní plochu a veškerá zaøízení pronajatá TERINVESTEM a je
povinen je pøedat po skonèení akce neporušené. Poškodí-li nebo zneèistí-li vystavovatel výstavní plochy, výstavní areál èi zaøízení zapùjèené TERINVESTEM, je povinen uhradit TERINVESTU
zpùsobené škody v plné výši.
VI.11. Vystavovatel je povinen zlikvidovat jím vzniklý odpad na své náklady. Za tím úèelem je povinen si objednat odpadní nádoby nebo odpad odvézt vlastními prostøedky. Vystavovatel je po
demontáži povinen výstavní plochu pøedat uklizenou a bez poškození a o tomto pøedání se zástupcem TERINVESTU sepsat protokol. V pøípadì, že vystavovatel plochu v øádném stavu nepøedá, je TERINVEST oprávnìn vyúètovat smluvní pokutu ve výši 100 Kè/1m2 objednané výstavní
plochy, odpovídající nákladùm na úklid.
VI.12. Vystavovatel se zavazuje dodržovat TERINVESTEM stanovené èasy pøíchodù a odchodù
do/z výstavních prostor. Vystavovatelé jsou povinni nosit viditelnì vystavovatelské prùkazy po
celou dobu konání veletrhu nebo výstavy.
VII. Prezentace
VII.1. Vystavovatel má nárok na publikaci základních údajù v abecedním seznamu vystavovatelù v katalogu akce. Vystavovatel má právo uveøejnit další údaje o své firmì a inzerci v katalogu v pøípadì objednání do stanoveného termínu uzávìrky.
VII.2. Vystavovatel je oprávnìn propagovat své výrobky pouze ve vlastní expozici. Umísování firemních poutaèù, rozsev letákù, vylepování propagaèních a informaèních materiálù mimo vlastní
expozici, na okna, stìny, podlahy èi sloupy pavilonù není dovoleno. Veletržní správa je oprávnìna
veškerou reklamu, která neodpovídá výše uvedeným odstavcùm, zakázat, resp. na náklady vystavovatele odstranit. Vystavovatel svojí prezentací nesmí rušit nebo omezovat okolní expozice.
Mimo expozice je možné umíst’ovat a distribuovat plakáty, reklamní štíty a jiné propagaèní prostøedky pouze na místech urèených TERINVESTEM za zvláštní poplatky. TERINVEST mùže prezentace zakázat nebo omezit v pøípadì, že zpùsobují hluk, prach, zplodiny, otøesy a ruší provoz akce.
Pøípadné poplatky pøi provozování hudební produkce na stáncích nebo pøi jiné prezentaci na veletrhu si zajiš’ují pøímo vystavovatelé. Na hranici veletržního stánku pøitom nesmí být pøekroèena hladina hluku 70 dB ve smyslu naøízení vlády è. 148/2006 Sb., o ochranì zdraví pøed nepøíznivými úèinky hluku a vibrací, v platném znìní. K hudební produkci na expozici má vystavovatel
navíc povinnost si vyžádat schválení pøíslušného kolektivního správce autorských práv (OSA,
INTERGRAM) ve smyslu zákona è. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znìní. Akustická reklama smí být provádìna pouze s pøedchozím písemným schválením veletržní správou.
VII.3. Dle zákona è. 480/2004 Sb., o regulaci reklamy, souhlasí vystavovatel se zasíláním nabídek
souvisejících s jeho úèastí na veletrhu.
VII.4. V souladu se zákonem è. 121/2000 Sb., autorský zákon, udìluje vystavovatel TERINVESTU
souhlas s poøízením zvukových a obrazových záznamù a s jejich zveøejnìním v souvislosti s prezentací TERINVESTU a/nebo výstavy nebo veletrhu, kterých se vystavovatel úèastnil, a to bez
nároku vystavovatele na odmìnu.
VII.5. TERINVEST je oprávnìn použít vystavovatelem zaslané textové a obrazové podklady
a materiály, a to pro úèely prezentace TERINVESTU a/nebo výstavy nebo veletrhu, kterých se
vystavovatel úèastnil.
VII. 6. V souladu se zákonem è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù, je TERINVEST jako zpracovatel oprávnìn ke zpracování a uchování osobních údajù získaných od vystavovatele, za úèelem øádného zajištìní veletrhu nebo výstavy, kterých se vystavovatel úèastnil, k èemuž mu vystavovatel udìluje souhlas.
VIII. Ztráty a pojištìní
VIII.1. TERINVEST neodpovídá vystavovateli ani jeho spoluvystavovateli za ztrátu, znièení èi jakékoliv poškození exponátù, vybavení a zaøízení stánku, zboží, obalù a balicího materiálu, bez ohledu na to, zda se znièení èi jiné poškození stalo pøed zahájením, bìhem, èi po skonèení veletrhu
(výstavy). TERINVEST zajišt’uje všeobecnou noèní ostrahu výstavního areálu. V pøípadì odcizení exponátù je vystavovatel povinen nahlásit tuto skuteènost na Policii ÈR, náhrada škody je
možná pouze prostøednictvím pojišt’ovny. Vystavovatel k tomu úèelu uzavøe pojištìní svých exponátù, zaøízení expozice, vystaveného zboží a materiálu.
VIII.2. Pojištìní odpovìdnosti za škodu zajišuje TERINVEST na základì úhrady pojištìní vystavovatelem. Pojištìní vystavovatele je v rozsahu odpovìdnosti za škody zpùsobené tøetím osobám v souvislosti s jeho èinností, a to na pojistné plnìní do výše 1 mil Kè, se spoluúèasti
do 10 000 Kè.
VIII.3. Vystavovatel má možnost objednat si u TERINVESTU individuální ostrahu svého stánku.
IX. Závìreèná ustanovení
IX.1. V pøípadì, že TERINVEST v dùsledku jím nezavinìných okolností (vis major) nemùže zahájit
veletrh èi výstavu, zajistit její konání v plném rozsahu èi èásti, uvìdomí o tom bez odkladu vystavovatele. Veškeré závazky vzniklé z uzavøené smlouvy o úèasti vystavovatele zanikají a vystavovateli nepøísluší žádný nárok na náhradu vzniklých škod.
IX.2. V pøípadì, že TERINVEST v dùsledku jím nezpùsobených okolností nebude mít možnost výstavu uskuteènit nebo zabezpeèit její øádný prùbìh v místì konání - VÝSTAVIŠTÌ BRNO - je
oprávnìn výstavu pøesunout do jiného místa konání (výstavního areálu na území ÈR, který bude
odpovídat významu a rozsahu výstavy), které TERINVEST urèí. O této skuteènosti uvìdomí
TERINVEST vystavovatele s uvedením nové lokality stánku vystavovatele v rámci nového místa
konání. Právo zmìny místa konání mùže TERINVEST uplatnit nejpozdìji tøi mìsíce pøed plánovaným termínem konání výstavy. Zmìna místa konání nemá vliv na povinnost vystavovatele
plnit povinnosti vyplývající z uzavøené smlouvy o úèasti.
IX.3. Veškeré zmìny a dodatky smluvního vztahu mohou platnì nastat pouze písemným ujednáním.
IX.4. Jakékoliv nároky ze strany vystavovatele vùèi TERINVESTU musí být uplatnìny u zodpovìdného pracovníka písemnou formou ihned po zjištìní závady, max. poslední den konání veletrhu (výstavy), jinak jeho právo zaniká.
IX.5. Vystavovatel je oprávnìn požadovat jako náhradu škody èástku odpovídající nejvíce 100 %
uhrazených plnìní za pronájem výstavní plochy, jakožto nejvyšší pøedvídatelnou škodu, která
je dùsledkem porušení povinnosti TERINVESTU.
IX.6. Smluvní vztahy se øídí èeským právem.

