
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - obchodní smlouva

A.  Dodavatel

B.  Objednatel  -  příjemce faktury - zde uveïte kontaktní údaje vystavovatele nebo zastupující agentury
pro korespondenci a zaslání faktury

Obchodní jméno firmy

Uzávìrka pøihlá�ek   10. 1. 2020

Ulice PSČ Město

Registrace IČ DIČ

Statutární zástupce Kontaktní osoba

Telefon Fax Mobil

E-mail Web

Banka Číslo účtu

C.  Název  vystavovatele - vyplòte, pokud se li�í od obchodního názvu.

G.  Platební podmínky

H.  Potvrzujeme tuto obchodní smlouvu a souhlasíme s Účastnickými podmínkami (viz. druhá strana bod i.)

Dne:

Razítko a podpis objednatele Razítko a podpis dodavatele

D.  Objednávka výstavní plochy a dalších služeb

- zálohová faktura v plné vý�i vèetnì slu�eb, musí být uhrazena do zahájení výstavy - koncová faktura musí být uhrazena nejpozdìji do data splatnosti.

Objednatel prohla�uje, �e se pøed podpisem této závazné pøihlá�ky - obchodní smlouvy seznámil s pøílohami 1 - 4, které jsou souèástí této obchodní smlouvy.

F.  Spoluvystavující firmy - na na�em stánku se budou prezentovat dal�í firmy

- za ka�dou spoluvystavující firmu v na�em stánku uhradíme poplatek 2.200,- Kè ANONE Název spoluvystavovatele:

Registrační poplatek        500,- Kč

VARIANTA 1
výstavní plocha 3x2 m2: 15.000,-  

Výstavní stánek STANDARD zahrnuje:
� výstavní systém vèetnì montá�e a demontá�e (Octanorm) / velikost dle vybrané varianty
� pøední pult s policí a barovou �idlí
� stùl a 4× �idle
� 2× bodové svìtlo a 1× zásuvka 230 V
� tisk a polep loga na horní pøední límec stánku

Je možné doobjednat nadstandard vybavení: 
� reklamní polep pøední strany pultu
� reklamní polep nìkteré ze stìn 
� 3D logo na horním límci
� prosklený pult 
� prosklená vitrína 
� interaktivní LED panel vèetnì naprogramování obsahu  

 
Ceny bez DPH. 
V cenì registraèního poplatku a prodejních míst není zahrnuto základní poji�tìní expozice.

7. ročník Multidisciplinární
přístup v péči (nejen) o nohy 

diabetiků

14. 2. 2020
Černá louka, Ostrava

Èerná louka, s.r.o., Èerná louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
odd. C, vl. è. 41134, 2. 1. 2006, IÈ: 26879280, DIÈ: CZ26879280
Dodavatel je zastoupen Mgr. Janem �umberou
Tel.: 596 167 112, e-mail: sekretariat.ovas@cerna-louka.cz, sekretariat@ostravainfo.cz
www.cerna-louka.cz, www.ostravainfo.cz
Bankovní spojení: ÈSOB, a.s. èíslo úètu: 373703833/0300

VARIANTA 2
výstavní plocha 2x2 m2: 10.000,- 

 

Dne:

Orientační vizualizace

 

500 Kè/m
500 Kè/m
3500 Kè/m
1000 Kè/den
1600 Kè/den
3500 Kè/m 

 



I. Úèastnické podmínky

1. Pøihlá�ení:
 Vyplnìním a odesláním Závazné pøihlá�ky � obchodní smlouvy se objednavatel zavazuje k úèasti na výstavì. 
 Do zahájení výstavy je nutné zaslat kopii výpisu Obchodního rejstøíku a Osvìdèení k registraci DPH, pokud jste tak ji� neuèinili pøi pøedchozím obchodním kontaktu. 

2. Stornopodmínky:
 Odstoupení objednavatele od smlouvy z dùvodù na jeho stranì musí být provedeno v�dy písemnou formou a musí být prokazatelnì doruèeno organizátorovi akce.
 Pøi stornování úèasti vystavovatelem jsou stornovací poplatky stanovené následovnì:
 -  pøi stornování více jak 25-35 dnù pøed akcí 50% z plochy + registraèní poplatek
 -  pøi stornování od 15-25 dnù pøed akcí 75% z plochy + registraèní poplatek
 -  pøi stornování do 15 dnù pøed akcí 100% z plochy + registraèní poplatek
 Stornopoplatek z objednaných slu�eb zru�ených po termínu uzávìrky pøihlá�ek je 50% z ceny objednaných slu�eb.
 Povinnost uhradit stornopoplatek vzniká i v pøípadì, kdy nedo�lo ze strany vystavovatele pøed zru�ením úèasti  k úhradì pronájmu plochy a registraèního poplatku.

3. Akceptace pøihlá�ek:
 Dodavatel si vyhrazuje právo manipulace s umístìním výstavních ploch podle potøeb technické realizace. V pøípadì vyèerpání kapacity výstavní plochy budou objednatelé, kterým nelze
 vyhovìt, neprodlenì informování. Pokud k tomu má dodavatel záva�ný dùvod, je oprávnìn je�tì pøed zahájením realizace expozic zmìnit výstavní plochu objednateli, ani� by mìl
 objednatel nárok na od�kodnìní èi zmìnu výstavních podmínek. Roz�íøení výstavní plochy je mo�né pouze se souhlasem dodavatele. Pokud se objednavatel nedostaví 20 hodin pøed
 oficiálním otevøením výstavy (není-li s dodavatelem dohodnut jinak). Dodavatel si vyhrazuje právo disponovat neobsazeným prostorem dle vlastního uvá�ení.

 Èerná louka, s.r.o. se zavazují zveøejnit tuto smlouvu v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb.

4. Poji�tìní:
 Objednateli se doporuèuje uzavøít poji�tìní.

5. Organizaèní nále�itosti:
 Podrobné informace o organizaci návozu, likvidaci expozic, ostraze pavilonu apod. obdr�í objednatelé v Organizaèních pokynech pøed zahájením výstavy.

6. Bezpeènostní naøízení:
 Objednatel je povinen dodr�ovat ve�keré právní pøedpisy Èeské republiky, technické normy a bezpeènostní a protipo�ární pøedpisy. Zahranièní zbo�í podléhá èeským celním pøedpisùm
 a celní kontrole. Dále je objednavatel povinen respektovat pokyny dodavatele a jim povìøených orgánù k zaji�tìní tìchto bezpeènostních naøízení a øídit se pokyny strá�ní slu�by pøi vjezdu
 dopravním prostøedkem do areálu výstavi�tì. Parkování v areálu je na vlastní nebezpeèí � parkovi�tì nejsou hlídaná. Stání vozidel ve vjezdech a na pøíjezdových trasách pavilonu
 je povoleno pouze na dobu nezbytnì nutnou k provedení návozu objednavatele.

7. Po�ární pokyny:
 7.1. V prostorách pavilonù je zákaz kouøení a manipulace s otevøeným ohnìm.
 7.2 . V�echny hoølavé materiály (kromì typizované výplnì stavebních systémù) pou�ité pro výstavu expozic musí být v úpravì pro sní�ení hoølavosti, pøíp. v samozhá�ivé úpravì.
  Vystavovatel nebo realizátor výstavby expozice je povinen v prùbìhu výstavby pøedlo�it prohlá�ení o nehoølavé úpravì.
 7.3. Svaøování, pálení, navaøování není v pavilonech povoleno.
 7.4.. Elektrospotøebièe a topidla se  mohou pou�ívat pouze v provozuschopném a bezpeèném stavu, schváleném Èeskou státní zku�ebnou, v souladu s návodem k obsluze. Objednatel
  s vlastní expozicí je povinen  pøedlo�it revizní zprávu expozice technickému pracovníkovi výstavi�tì. V pøípadì, �e objednavatel revizi nepøedlo�í, bude tato provedena za úplatu povìøeným
  revizním technikem výstavi�tì.
 7.5. Práce s hoølavými kapalinami jako støíkání, natírání a èi�tìní, pøípadnì jejich skladování v expozicích je zakázáno.
 7.6. V pavilonech  je zakázáno provádìt práce, pøi kterých vzniká drobný hoølavý odpad (hobliny, piliny).
 7.7. Vozidla se spalovacím motorem umístìna v pavilonech, pokud slou�í jako exponát, musí být zbavena pohonných látek (mimo mno�ství nutné pro vjezd a výjezd) a odpojena od elektrického
  zdroje (akumulátor).
 7.8. Èinnosti, pøi kterých se pou�ívá otevøený oheò, je mo�no provádìt výhradnì ve venkovním prostoru, je nutno dodr�ovat bezpeènou vzdálenost od hoølavých pøedmìtù, min. 1m.
  Pøi tìchto èinnostech je zakázána manipulace s hoølavými kapalinami. Vystavovatel musí mít vlastní pøenosný hasící pøistroj s náplní 2 kg CO .2

 7.9. Prostøedky PO, po�árnì-bezpeènostní zaøízení (po�ární hydranty, pøenosné hasící pøístroje), které jsou v areálu nainstalovány, je mo�no pou�ít jen v pøípadì po�áru.
 7.10. V blízkosti vjezdù a vchodù do pavilonù, podzemních hydrantù a tam, kde by pøi zastavení byl prùjezd men�í ne� 3m, je zakázáno stání vozidel. Jestli�e je nutné v tìchto prostorách  zastavit,
  nesmí øidiè opustit vozidlo.
 7.11. Zji�tìní po�árního nebezpeèí  vystavovatelem musí být neprodlenì ohlá�eno v organizaèní kanceláøi výstavy.
 7.12 . Vystavovatelé jsou povinni dbát pokyny èlenù po�ární hlídky a umo�nit jim pøístup do v�ech prostorù.
 7.13 . K plnìní nafukovacích balónkù pøíp. reklamních poutaèù, smí být pou�ity pouze nehoølavé a nevýbu�né plyny.
 7.14. Pøi tepelné úpravì potravin musí vystavovatel dbát zvý�ené opatrnosti na zaji�tìní po�ární bezpeènosti, varné nádoby musí být umístìny v bezpeèné vzdálenosti (min. 0,5 m)

  od hoølavých pøedmìtù, pod varnou nádobou musí být umístìna nehoølavá podlo�ka, nad varnou nádobou nesmí být hoølavý materiál do vý�ky 2 m.
 7.15 . Manipulaci s tlakovými láhvemi smí vystavovatel provádìt v souladu s kap. 6 ÈSN 07 8304, pøi výstavách v pavilonech není dovoleno pøepou�tìní plynù, s lahvemi na plyny

  se nesmí házet, nesmí se válet a musí být zaji�tìny proti pohybu.
 7.16. Bìhem montá�e, demontá�e a v prùbìhu výstavy je zakázáno zneèi��ovat pavilony (pøi instalaci je mo�ná práce  pouze s ruèním náøadím).
 7.17. Vystavovatelùm je zakázáno  ukládat jakékoliv pøedmìty do komunikací a zu�ovat tak profil únikových cest.
 7.18. Vystavovatel je povinen dodr�et � Provoznì bezpeènostní pøedpisy, platné na Èerné louce v Ostravì�.

8. Reklamace:
 Reklamace na slu�by poskytnuté dodavatelem je nutno provádìt okam�itì.

9. Vystavovatel je oprávnìn prezentovat na výstavì pouze exponáty, které vlastní nebo je jejich autorizovaným u�ivatelem a tyto exponáty nejsou nelegální imitací hmotných a nehmotných
 povah poru�ují pøedpisy vztahující se k du�evnímu vlastnictví platnému v Èeské republice. V opaèném pøípadì je dodavatel oprávnìn vylouèit vystavovatele z jakékoliv dal�í úèasti
 na výstavì nebo jiné akci a vystavovatel nemá �ádné právo obdr�et zpìt kterýkoliv z ji� zaplacených poplatkù. Dodavatel není odpovìdný za jakékoliv po�kození, vzniklé
 poru�ením pøedpisù vystavovatelem

10. Závìreèná ustanovení:
 Práva a povinnosti tohoto smluvního vztahu se øídí ustanoveními Obchodního zákoníku, resp. Obèanského zákoníku dle èeského právního øádu. Pøípadné spory pøíslu�nì øe�í èeské soudy.
 Objednatel souhlasí s Úèastnickými podmínkami, zavazuje se je respektovat a bere na vìdomí, �e jsou pro obì strany právnì závazné.

J. Pokyny pro vyplnìní Závazné pøihlá�ky � obchodní smlouvy
V bodì B vyplòte adresu objednavatele. Zastupuje-li objednavatel jinou firmu, vyplòte název vystavovatele vèetnì jeho plné adresy do bodu C.
V bodì D vyznaète velikost plochy. 
 V bodì E lze objednat stavbu expozice.  V pøípadì zájmu o atypický stánek, pøípadnì jiný stavební systém nás kontaktujte osobnì.
Pokud se na Va�em stánku budou prezentovat dal�í firmy, vyznaète tuto skuteènost v bodì F.
Uzávìrka pøihlá�ek oznaèuje datum, do kterého je nutno zaslat pøihlá�ku. Po obdr�ení Závazné pøihlá�ky - obchodní smlouvy za�leme objednateli potvrzenou kopii tohoto dokladu.


