
ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ EXPOZICE

NEVYPLŇUJÍ FIRMY S REALIZACÍ EXPOZICE OD SPOLEČNOSTI TERINVEST

Veletrh:                             AMPER 2023
Vystavovatel: Kontakt:

IČO/DIČ: E-mail:

Realizační firma: Kontakt:

Adresa: IČO/DIČ:

E-mail: Telefon/fax:

stánek č.:

Adresa:

venkovní plocha/pavilon:                       

Uzávěrka objednávek: 10. února 2023

Případné dotazy a nejasnosti lze konzultovat přímo v BVV s panem Bednářem nebo panem Pečkem.
VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ PROSÍM ZAŠLETE NA ADRESU NEJPOZDĚJI DO 6.3.2023
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Prohlašujeme, že dáváme souhlas k zasílání informací na naše kontaktní údaje a současně souhlas ke zpracovaní, 

uložení a uchování našich osobních údajů, v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

www.amper.cz

 Stavba standardní expozice z konstrukčního systému (nepodléhá povinnosti předložit projekt expozice ke schválení při dodržení velikosti výstavní 
2plochy do 30m  včetně a nepřevýšení 5m výšky v nejvyšším bodě expozice) a dodržení odstupu grafických ploch (zejména vyvýšených poutačů 

nad v. 2,5m) od sousední expozice  min. 2m. Netýká se grafiky v čele expozice (límců). JE NUTNÉ ODESLAT POUZE FORMULÁŘ. 
BEZ PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI NEBUDE POVOLENA STAVBA EXPOZICE.

JE NUTNÉ ODESLAT POUZE FORMULÁŘ. BEZ PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI NEBUDE POVOLENA STAVBA EXPOZICE.

JE NUTNÉ ODESLAT FORMULÁŘ A DOKUMENTY PODLE TYPU VÝSTAVBY. BEZ PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI  A POŽADOVANÝCH 
DOKUMENTŮ NEBUDE POVOLENA STAVBA EXPOZICE.

Schválení expozice bude odesláno na emailovou adresu realizační firmy a vystavovatele.

mailto:projekty@bvv.cz
http://www.amper.cz


ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ EXPOZICE

............................................
podpis

............................................
datum

K žádosti je nutné přiložit následující dokumenty. Veškeré podklady prosím zasílejte v elektronické podobě pouze 1x:

Zjednodušený půdorys, bokorys s výškovými kótami a popis použitých materiálů

Popis konstrukce s detaily použitých materiálů a jejich třída hořlavosti

Půdorys v měřítku 1:50 nebo 1:100, pohledy, axonometrie včetně výškových kót

Při použití skleněných prvků v expozici je nutno respektovat pravidla uvedená v technicko-bezpečnostních předpisech

Zakreslení půdorysu zavěšené konstrukce do půdorysu plochy expozice, s vyznačením požadovaných závěsných 
bodů. Uvedení zatížení na každý závěsný bod (limit pro jeden bod je 150 kg), uvedení v jaké výšce bude zavěšená 
konstrukce.

Statické výpočty zpracované autorizovaným statikem, atesty použitých nestandardních materiálů a další podklady
na vyžádání veletržní správou

Projektant (jméno, adresa, telefon)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Uzávěrka objednávek: 10. února 2023
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Prohlašujeme, že dáváme souhlas k zasílání informací na naše kontaktní údaje a současně souhlas ke zpracovaní, 

uložení a uchování našich osobních údajů, v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

www.amper.cz

http://www.amper.cz
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