ZÁVAZNÁ
PŘIHLÁŠKA

Zahrada Čech s.r.o. • Na Vinici 13, 412 01 Litoměřice
IČ: 22794701 • DIČ: CZ22794701 • číslo účtu: 107-98570297/0100
Referent výstavy: Dominika Skořepová • tel.: 605 237 968
e-mail: dominika.skorepova@zahrada-cech.cz

GASTRO FOOD FEST na Zahradě Čech
21.–22. října 2017
NUTNÉ VYPLNIT VŠECHNY POLOŽKY!

Otevírací doba: sobota10–18 hodin • neděle10–17 hodin

www.zahrada-cech.cz

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Plátce DPH

Kontaktní
osoba

Firma

*nevyplňujte, pokud je poštovní adresa totožná s adresou fakturační

Ulice*

ano

ne

DIČ

Město

Poštovní adresa

ne

IČ

Fakturační adresa

Ulice

ano

Město*

Mobil
Tel./fax
www

E-mail
Na výše uvedený e-mail bude zaslána zálohová faktura. Prosím pravidelně kontrolujte své e-mailové schránky!

SORTIMENT PŘEDVÁDĚNÉHO A PRODÁVANÉHO ZBOŽÍ

Občerstvení

POZNÁMKA

NA AKCI SE PLATÍ FIKTIVNÍ MĚNOU, TZV.: „LIŤÁKY“ (LT) • HODNOTA 1LT = 25 Kč
ROZDĚLENÍ DO SEKCE

Organizátor si vyhrazuje právo neuzavřít přihlášku s vystavovatelem či prodejcem nabízející sortiment, který úzce nekoresponduje s charakterem výstavy!

Restaurace

Rozměr stánku: 6x3 m

Nápoje (alko/nealko/káva/čaj/pivo/víno)

Rozměr stánku: 3x3 m

Ostatní

Rozměr stánku není stanoven, kalkulace se odvíjí dle m2

KALKULACE CENY
Kvůli zachování jednotného vizuálu akce, si organizátor vyhrazuje právo zajistit pro všechny vystavovatele/prodejce základní prodejní prostor ohraničující pozici při akci (stavba ze stavebního systému ZČ nebo stan). Dekorace a vybavení prodejní plochy je na náklady vystavovatele/prodejce.

1. OBJEDNÁVKA PLOCH
A VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PLOCHA V PAVILONU
Cena pavilonu je odvislá dle funkčnosti a vybavenosti jednotlivého pavilonu. Rastr pavilonu na vyžádání u referenta výstavy.
Cena za nájem je uvedena jako sazba za všechny dny konání
akce.

PAVILON A

Restaurace

10 000 Kč/plocha

Nápoje

5 000 Kč/plocha

Ostatní

700 Kč/m2

PAVILON H

PAVILON
G, T, S, NS
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Restaurace

15 000 Kč/plocha

Nápoje

8 000 Kč/plocha

Ostatní

700 Kč/m2

Restaurace

8 000 Kč/plocha

Nápoje

4 000 Kč/plocha

Ostatní

600 Kč/m2

A VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PLOCHA V EXTERIÉRU
SEKTOR A, B

Restaurace

15 000 Kč/plocha

Nápoje

6 000 Kč/plocha

Ostatní

400 Kč/m2

2. OBJEDNÁVKA DALŠÍCH SLUŽEB
A PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉ ENERGIE
Vlastní elektrocentrála je možná pouze ve vymezeném prostoru a po dohodě s referentem výstavy.
Vystavovatel se zavazuje, že přípojku bude využívat pouze k vlastní potřebě a neumožní připojení dalším osobám.

Přívod elektrického proudu:

Napětí: 230 V

Kabelový přípoj proudu s koncovou trojzásuvkou
(včetně odběru a elektrorevize)

do 3 kW
3–6 kW
6–10 kW
nad 10 kW

Vlastní elektroměr
Zásuvka k lednici – noční proud
Doplňkové nasvícení

bodové svítidlo
halogenové svítidlo 500 W
halogenové svítidlo

400 V

2130 Kč
2620 Kč
3500 Kč
po dohodě s manažerem
200 Kč paušál ano
200 Kč/ks
250 Kč/ks
450 Kč/ks
650 Kč/ks

ks
ks
ks
ne
ks
ks
ks
ks

Přípojkou v exteriéru se rozumí možnost napojení nikoliv poskytnutí přívodních kabelů.
Instalace vlastních spotřebičů musí být provedena dle platných předpisů ČSN a doložena platnou revizní zprávou. Nevyhovující instalace nebo
instalace nedoložená revizní zprávou nebude ke škodě vystavovatele připojena.

B PŘÍPOJKA A ODBĚR VODY
Připojení vody vč. odpadu a odběru

1 000 Kč/ks

ks

Připojení vody bez odpadu vč. odběru

800 Kč/ks

ks

Jednorázový odběr vody bez připojení (např. napuštění bazénu)

55 Kč/m

ks

300 Kč

ks

3

Povinný poplatek za odběr vody na zalévání a pro stánky s občerstvením
Parametry koncovek pro vlastní stánky - voda 3/4“, odpad 1“

C PARKOVÁNÍ vyhrazené parkovací místo

Počet ks

Cena za 1 ks

Celkem

250 Kč
350 Kč
200 Kč

Vozidlo do 3,5 t
Vozidlo nad 3,5 t
Přívěsný vozík

PARKOVÁNÍ MIMO VYHRAZENÁ MÍSTA JE ZPOPLATNĚNO JEDNORÁZOVÝM POPLATKEM 2000 KČ/DEN.

D ÚKLID VÝSTAVNÍHO STÁNKU
Úklid výstavního stánku

50 Kč/m2

m2

Úklid zahrnuje každodenní vyčištění koberců vysavačem mezi exponáty, otření prachu, vynesení odpadkových košů.
Pořadatel zajišťuje generální úklid před zahájením akce, denní úklid komunikací a prostor na volných plochách a v pavilonech, odvoz odpadků.

E NABÍDKA REKLAMNÍCH SLUŽEB V PROSTORÁCH VÝSTAVIŠTĚ ZAHRADA ČECH
Individuální kalkulace na základě požadavků klienta.
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(DOKONČENÍ SLOŽKY – OBJEDNÁVKA DALŠÍCH SLUŽEB)

F MANIPULAČNÍ TECHNIKA
VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK:
Nosnost do 2 500 kg, platba v hotovosti za skutečně odpracovanou dobu

300 Kč za každých započatých 15 min. (cena s DPH)

Ostatní manipulační technika po dohodě s manažerem výstavy.

SHRNUTÍ
Část 1 (Registrační poplatek)
Část 2 (Objednávka ploch)
Část 3 (Objednávka dalších služeb)
CELKEM

Vystavovatel s objednanou plochou do 30 m2 obdrží 2 ks identifikačních náramků zdarma, s objednanou plochou nad 30 m2 3 ks identifikačních
náramků zdarma. Prodejce obdrží 1 ks identifikační náramek zdarma. Další identifikační náramky lze objednat za úhradu. Cena za 1ks identifikačního náramku se rovná ceně za dospělou osobu bez slevy s DPH.
Prohlašujeme, že veškerá objednaná plnění, včetně registračního poplatku uhradíme pořadateli na základě zálohové faktury zaslané na mail uvedený
v záhlaví Závazné přihlášky do data splatnosti. Podpisem potvrzujeme, že byla uzavřena smlouva, jejíž smluvní podmínky jsou uvedeny v této Závazné přihlášce, Organizačních pokynech dané akce a Závazných podmínkách k účasti (všechny dokumenty jsou dostupné ke stažení
na webových stránkách Organizátora)
STORNOVACÍ POPLATEK
V případě zrušení účasti na výstavě ve lhůtě 35 –21 dnů před zahájením výstavy, se zavazujeme uhradit pořadateli částku ve výši
50 % z ceny objednaných služeb.
V případě zrušení účasti na výstavě ve lhůtě 20 – 0 dnů před zahájením výstavy, se zavazujeme uhradit pořadateli částku ve výši
100 % z ceny objednaných služeb.

UPOZORNĚNÍ
PLATBA V HOTOVOSTI NA MÍSTĚ JE ZPOPLATNĚNA PAUŠÁLNÍ ČÁSTKOU 500 VČ. DPH.

Po zpracování odevzdané/odeslané přihlášky se stává přihláška závaznou. Její první změna je zdarma.
Jakákoli další úprava je zpoplatněna částkou 150 Kč bez DPH (á změna).

Všechny uvedené ceny jsou stanoveny bez daně a budou zvýšeny o hodnotu daně dle příslušné sazby DPH platné v daném období.

Potvrzujeme platnost všech výše uvedených údajů. Jsme seznámeni se závaznými podmínkami účasti na výstavě a zavazujeme se tato ustanovení dodržovat.
Zároveň zplnomocňujeme pana/í

k projednávání dalších záležitostí vyplývajících z naší účasti na uvedené akci.

V

Datum

Podpis

Razítko
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