DNY PREZENTACE ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

14. 9. 2018 DEN PROPAGACE ZEMĚDĚLSTVÍ
15. 9. 2018 KRÁLOVÉHRADECKÉ KRAJSKÉ DOŽÍNKY

Tento projekt je financován Královéhradeckým krajem

HRADEC KRÁLOVÉ – FLOŠNA A PROSTORY PŘED VŠESPORTOVNÍM STADIONEM

Závazná přihláška k účasti 2018
Uzávěrka podaných přihlášek je nejpozději do 20. 8. 2018

VYSTAVOVATEL
Obchodní jméno firmy ___________________________________________________________________________________________
Adresa vč. PSČ_________________________________________________________________________________________________
Telefon vč. předvolby____________________________ __________ fax __________________________________________________
Kontaktní osoba ___________________________________________telefon _____________________fax_______________________
Mobilní telefon____________________________________________email ________________________________________________
DIČ __________________________ IČ _______________________ Bankovní spojení _________________________________

OBJEDNÁVKA VÝSTAVNÍ PLOCHY A SLUŽEB (uvedené ceny jsou včetně DPH)

a)

VENKOVNÍ NEKRYTÁ PLOCHA

Budeme se účastnit

b)

délka _____________m,

šířka______________m,

PÁTEK
SOBOTA

PŘÍPOJKA EL. PROUDU 220 V,
1 000,- Kč (vč. DPH)/kus, předpokládaná spotřeba (kWh)

, druh

220(230) V,

380 V,

celkem

ks

d)
REGISTRAČNÍ POPLATEK (osvobozen od DPH): max. plocha na jeden registrační poplatek je 3 m do hloubky x 3 m délky pultové plochy
Škola…………………………………………………………………………………………………...............................................................zdarma
Vystavovatelé / maximální délka pultové plocha 3 m/ ................................................................................................................................... 600,- Kč
Registrační poplatek za každé další 3 metry délky pultové plochy………………………………………….……………………………… 900,- Kč
Poplatek za parkování auta (do 3,5 tuny) za stánkem (u některých stánkových míst není možné uplatnit)……………………………… .. 400,-Kč

CELKEM k fakturaci:

_________________________________
,- Kč

POPIS VYSTAVOVANÉHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PLATEBNÍ PODMÍNKY:
viz. článek IV
Uznáváme právo pořadatele přiměřeně změnit velikost požadované výstavní plochy a určit její umístění.
Velikost a druh výstavní plochy potvrzené pořadatelem se zavazujeme respektovat a zaplatit.
Bez výhrad souhlasíme se zněním Všeobecných podmínek přiložených k této smlouvě uvedených viz. strana 2.

______________________

________________________

Místo, datum

Razítko a podpis vystavovatele (objednatele)
Přihláška bez podpisu a data je neplatná.

Přihlášku zasílejte na adresu:
Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje, Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové.
Další informace na tel. č.: 702 082 483, e-mailu: kishk@seznam.cz (Simona Vachová).
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Článek I
Organizátoři akce
Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje, Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové, IČO 70959811, DIČ CZ70959811,
zapsaný u KS v HK, oddíl L, vložka 8900
(dále jen organizátor).
Článek II
Přihlášky a přidělování ploch
Přihláška k účasti zaslaná organizátorovi je pro vystavovatele závazná. Organizátor rozhoduje o přijetí, krácení nebo odmítnutí
přihlášky, aniž by byl povinen své rozhodnutí zdůvodňovat. Budou upřednostněni vystavovatelé z Královéhradeckého
kraje, producenti zemědělských komodit, regionálních potravin a řemeslných výrobků. Organizátor rozhoduje i o umístění
na výstavní plochy.
Po zaplacení poplatků vydá organizátor potvrzení o přidělení výstavní plochy.
Vystavovatel se zavazuje ke splnění všech závazků vzniklých jeho účastí. Případná změna podléhá předchozímu schválení
organizátora.
Článek III
Poskytnutí výstavní plochy
Požadovaná výstavní plocha je uvedena v přihlášce k účasti a činí maximálně 3 m délky pultové plochy .
V případě překročení této plochy, zaplatí vystavovatel další registrační poplatek.
Přidělenou výstavní plochu nesmí vystavovatel přenechat třetí osobě bez písemného předchozího souhlasu organizátorů.
Politická agitace a propagace na výstavních prostorách není dovolena. Za každé jednotlivé provinění bude uplatněna sankce
50 000,- Kč. Porušení tohoto ustanovení je hrubým porušením této přihlášky, které zakládá oprávnění organizátorovi okamžitě
vystavovateli ukončit účast s povinností stánek vyklidit a opustit výstavní prostor. Neuposlechnutí výzvy k ukončení účasti a
vyklizení přidělených výstavních ploch, zakládá právo organizátora na základě této přihlášky uplatnit na vystavovateli další sankce
ve výši 50 000,- Kč.
Článek IV
Platební a storno podmínky
Organizátor na základě přijetí přihlášky od vystavovatele vystaví a zašle zálohovou fakturu.
Platbu posílejte na účet č. 177866504/0300.
Při úhradě uvádějte jako VS číslo zálohové faktury.
Po obdržení platby od vystavovatele organizátor přidělí výstavní plochu a daňový doklad, kde bude vyčísleno DPH
Organizátor požaduje zaplacení předem do 1. září 2018, případný přeplatek organizátor vrátí na účet vystavovatele (zaplacením
se rozumí připsání na účet organizátora).
Po zaplacení Vám bude zaslán daňový doklad s pokyny organizátora (tímto bude potvrzena Vaše účast na akci).
V případě zrušení účasti je vystavovatel povinen toto oznámit písemně do 1. září 2018 na adresu organizátora.
Zrušením účasti na výstavní akci před nebo po přidělení výstavní plochy se zaplacená částka nevrací.
Článek V
Exponáty

1.
2.
3.
4.

Exponátem se rozumí výrobek, zboží nebo právo k nehmotným statkům, které jsou vystaveny v prostoru stanoveném organizátorem, které
odpovídá nomenklatuře akce a je uvedeno na straně 1.
Návoz a odvoz exponátů se řídí pokyny organizátora. Vystavovatel musí zabezpečit exponáty proti krádeži. Za exponáty a instalační materiál
neodvezený do termínu 15. 9. 2018 do 19 hod. bude uplatněna sankce 1 000,- Kč/hodinu.
Termíny montáže, demontáže a provozní dobu určuje organizátor.
Za dovezené exponáty, stánky a jiné předměty zodpovídá výhradně vystavovatel.

Článek VI
Požární ochrana a bezpečnost
1.

Stánkoví prodejci, prodejci potravin a provozovatelé atrakcí jsou povinni:
Dodržovat pravidla požární ochrany (PO) a zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo vést k porušení těchto pravidel a případnému
vzniku požáru.
Řídit se obecně závaznou vyhláškou č. 2/2011 města Hradec Králové ze dne 27. 9. 2011, kterou se stanoví podmínky
zabezpečení
požární ochrany při akcích s účastí většího počtu osob s přihlédnutím k zákonu o OP č. 133/85 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zajistit pro svůj provoz minimálně 1 ks PHP typ PG 5 (práškový hasicí přístroj o hmotnosti minimálně 5 kg). Používané
PHP musí být
řádně zrevidováno. Jedná se zejména o provozovatele všech stánkových prodejců, dále provozovatele
atrakcí, kteří používají
pro svá zařízení elektrický proud. V případě nedodržení této povinnosti se každý prodejce a
provozovatel vystavuje nebezpečí
postihů ze strany HZS (Hasičský záchranný sbor), případně ukončení své činnosti na
Královéhradeckých krajských dožínkách.
Pokud bude organizátor a ostatní provozovatelé používat pro svoji činnost elektrické spotřebiče, nesmí tyto spotřebiče ohrožovat
bezpečnost ostatních účastníků a diváků akce.
Po ukončení činnosti zajistí vystavovatel vyklizení používaného prostoru a provede všechna dostupná opatření (např. uhašení
doutnajícího
uhlí apod.), která zabrání možnosti nekontrolovaného vzniku zahoření.
Ukončení své činnosti vystavovatel ohlásí požární preventivní hlídce.
Stánkoví prodejci, prodejci potravin a provozovatelé atrakcí nesmějí svým jednáním a chováním ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků dané
akce.

Článek VII
Pojištění
Organizátor neodpovídá vystavovateli za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození exponátu, vybavení a zařízení stánku, obalů a balicího materiálu bez
ohledu na to, zda se zničení či jiné poškození stalo před zahájením, během či po skončení akce. Vystavovatel k tomuto účelu uzavře pojištění.

Článek VIII
Závěrečná ustanovení
1.

2.

V případě, že organizátor v důsledku jím nezaviněných okolností nemůže zahájit výstavu, zajistit její konání po celou dobu jejího trvání, nebo její
část na celém výstavišti, nebo na jiném místě konání akce, uvědomí o tom ihned vystavovatele. Veškeré závazky vzniklé z uzavřené smlouvy o
účasti vystavovatele zanikají. V tomto případě nepřísluší vystavovateli žádný nárok na náhradu vzniklých škod. Organizátor je oprávněn zadržet
přiměřenou část plateb vystavovatelem mezitím zaplacených.
Vystavovatel může uplatnit reklamaci za práci a služby poskytnuté organizátory u zodpovědného pracovníka bez zbytečného odkladu, písemnou
formou, nejpozději 8 hodin před ukončením akce. Jinak jeho právo zaniká.
Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

