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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚÈASTI

Èl. I. ORGANIZÁTOR                                                                                                          
INCHEBA PRAHA spol. s r.o., Areál Výstavištì 67, 170 90 Praha 7, Èeská republika
(dále jen organizátor).     

Èl. II. VYSTAVOVATEL A SPOLUVYSTAVOVATEL, REALIZÁTOR  
Vystavovatel je fyzická nebo právnická osoba, která zašle na adresu organizátora 
podepsanou Závaznou pøihlášku k úèasti.                                    
Spoluvystavovatel je fyzická nebo právnická osoba pùsobící ve výstavní expozici
vystavovatele, která je samostatnì uvedená v seznamu a v katalogu vystavovatelù.
Realizátor je fyzická nebo právnická osoba, která má v živnostenském nebo
obchodním registru oprávnìní vykonávat montáž a demontáž výstavních expozic.

Èl. III. ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA ÚÈASTI A PØIDÌLOVÁNÍ VÝSTAVNÍCH PLOCH
1. Organizátor urèuje tematickou náplò a zamìøení výstavy.
2. Pøihlásit se na pøíslušnou výstavu je možné výhradnì na základì vyplnìní pøihlášky

a akceptování tìchto Všeobecných podmínek.               
3. Pøihláška zaslaná organizátorovi je pro vystavovatele závazná, a to i v pøípadì, že

organizátor nemùže splnit všechny požadavky žadatele /napø. druh a rozsah
plochy, její umístìní apod./ 

4. Organizátor pronajímá výstavní plochu a pøidìluje ji. Pøitom bere v úvahu
požadavky vystavovatelù.  

5. Originál, nebo faxovou kopii, nebo scan této pøihlášky podepsaný osobou
oprávnìnou za vystavovatele jednat ve smyslu ust. § 13 a 15 obchodního zákoníku je 
nutno zaslat organizátorovi, pøihláška je bez podpisu a data neplatná. 

6. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat o pøijetí, krácení, rozšíøení anebo
odmítnutí Závazné pøihlášky bez udání dùvodu.  

7. Vystavovatel není oprávnìn pronajmout plochu tøetí osobì.  
8. Podmínkou pøevzetí plochy je úhrada nájemného za pronajatou plochu a všech

objednaných služeb a uzavøené pojištìní zodpovìdnosti za škody zpùsobené
vlastní èinností. U vystavovatelù, kterým expozici nerealizuje organizátor, je další 
podmínkou složení kauce v závislosti na velikosti pronajaté plochy a zabezpeèení 
montážního prùkazu pro každého pracovníka montážní skupiny. Výška kauce je 
v rozsahu 5-10 tisíc Kè a urèí ji organizátor v Organizaèních pokynech.          

9. Pokud vystavovatel nepøevezme pøidìlenou  a zaplacenou plochu nejpozdìji do 18
hodin v den pøed zahájením výstavy, považuje se tato skuteènost za stornování
úèasti vystavovatelem v dobì do 30 dní pøed akcí ve smyslu èlánku V. odst. 6 – 8
tìchto Všeobecných podmínek úèasti. Organizátor pak mùže s nepøevzatou
plochou volnì disponovat.                                  

Èl. IV. REGISTRAÈNÍ POPLATEK, PRONÁJEM PLOCHY A SLUŽEB    
1. Vystavovatel je povinen uhradit registraèní poplatek, nájemné za objednanou

výstavní plochu a všechny objednané služby. Pøi nesplnìní této podmínky je
organizátor oprávnìn od smlouvy odstoupit.    

2. Výška nájemného za krytou a volnou plochu je uvedena v Závazné pøihlášce. Každý
2zapoèatý m  se poèítá jako celý.   

23. Nejmenší pøidìlená krytá plocha je 6 m , nejmenší pøidìlená venkovní plocha 
212 m . Výjimku udìluje výhradnì organizátor.   

4. V pøípadì objednávky vybraných služeb (nábytek, drobné vybavení, koberce..) do 
expozic nerealizovaných organizátorem je jejich cena úètovaná s pøirážkou 100%.

5. Služby objednané po termínu uzávìrky, který urèí organizátor pro danou výstavu,
budou zatížené pøirážkou až do výše 100%. Organizátor si vyhrazuje právo takovouto
objednávku nepøijmout.               

6. Vystavovatel je povinen uhradit spoluvystavovatelský poplatek za každou firmu,
kterou fyzicky prezentuje ve svém stánku. V pøípadì nedodržení této povinnosti bude
poplatek úètován v dvojnásobné výši v prùbìhu výstavy.                      

Èl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1. Po obdržení pøihlášky od vystavovatele zašle organizátor potvrzení pøihlášky spolu se 

zálohovou fakturou za registraèní poplatek a pronájem plochy. 
2. Vystavovatel se zavazuje zaplatit organizátorovi registraèní poplatek, pronájem

plochy a všechny objednané služby do dne splatnosti uvedeného na faktuøe. Dnem
úhrady je pøipsání finanèních prostøedkù na úèet organizátora. V pøípadì, že
vystavovatel neuhradí fakturu ve splatnosti, dohodly smluvní strany pokutu ve výši
0,05% z dlužné èástky za každý den prodlevy. V pøípadì opoždìné platby je 
vystavovatel povinný uhradit  i náklady event. právní pomoci, soudní a mimosoudní 
náklady na vymáhání, pøièemž mimosoudní náklady budou èinit 25% z dlužné èástky, 
nejménì však 10.000 Kè. V pøípadì platby po uplynutí splatnosti je také splatný 
zákonem stanovený úrok. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje vystavovatele 
zodpovìdnosti za zpùsobené škody.                                                     

3. Dodateèné objednávky služeb, objednané 7 dní a ménì pøed zaèátkem výstavy,
mùže organizátor odmítnout a budou poskytnuty pouze po pøedchozím zaplacení. 

5. Pokud se vystavovateli nepodaøí splnit vùèi organizátorovi všechny jeho závazky
souvisící s výstavou, mùže organizátor zadržet exponáty tohoto vystavovatele nebo
je nechat uskladnit na náklady a zodpovìdnost pøíslušného vystavovatele, a to za
úèelem, aby byly nesplnìné závazky uhrazeny i bez soudního vymáhání.
Organizátor je oprávnìn tyto exponáty prodat veøejnì nebo soukromnì anebo
použít podle vlastní úvahy po uplynutí 30 dnù od ukonèení výstavy v pøípadì, že
se vystavovateli nepodaøí závazky splnit. Po tomto prodeji je organizátor povinen
vyúètovat rozdíl mezi pøíjmem z prodeje a svými pohledávkami zvýšenými o
náklady za skladování a prodej.                 

6. Pøi zrušení úèasti vystavovatelem se vystavovatel zavazuje zaplatit poøadateli 
stornopoplatky sjednané následovnì:                  
Pøi zrušení více než 60 dní pøed akcí 50% z plochy + reg. poplatek 
Pøi zrušení od 30 do 60 dní pøed akcí 75% z plochy + reg. poplatek 
Pøi zrušení do 30 dnù pøed akcí 100% z plochy + reg. poplatek 
Za zrušení do 30 dnù pøed akcí se považuje též:  
a) nepøevzetí (neobsazení) objednané a øádnì zaplacené výstavní plochy dle 
poøadatelem stanoveného harmonogramu výstavy 
b)  neúèast vystavovatele (neobsazení výstavní plochy) na poøádaném veletrhu
Stornopoplatek z objednaných služeb zrušených po termínu uzávìrky je 50% 
z ceny objednané služby.  

7. Zrušení úèasti musí být vždy provedeno písemnou formou a musí byt prokazatelnì
doruèené organizátorovi. Pokud vystavovatel nezruší úèast tímto zpùsobem, je 
povinen kromì stornopoplatku uhradit organizátorovi všechny škody vzniklé jeho
neúèastí. Za zrušení úèasti se považuje též nepøevzetí plochy ve smyslu èl. III. odst. 
8. tìchto Všeobecných podmínek úèasti.                               

8. Povinnost uhradit stornopoplatek vzniká i v pøípadì, kdy nedošlo ze strany
vystavovatele pøed zrušením úèasti k úhradì pronájmu plochy a registraèního
poplatku.  

9. V pøípadì, že je na vystavovatele pøed nebo bìhem výstavy vyhlášen konkurz, žádá
o vyrovnávací øízení, pøípadnì vstupuje do likvidace, organizátor si vyhrazuje 
výluèné právo odstoupit od smlouvy, pøièemž organizátorovi zùstává nárok na
platby vystavovatele.                                       

10. V pøípadì, že se výstava neuskuteèní, budou všechny pøihlášky a již pøidìlené
výstavní plochy považovány za zrušené a vystavovatelùm budou vráceny všechny
uhrazené platby po odeètení skuteèných nákladù spojených se zabezpeèením
výstavy k datu zrušení akce. Tyto náklady mohou být èásteènì nebo úplnì
rozdìlené mezi vystavovatele do výše maximálnì 15% pùvodního pronájmu
výstavní plochy. Tato refundace probìhne do 90 dní ode dne, kdy bylo rozhodnuto
o zrušení výstavy.                                                         

Èl. VI. EXPONÁTY   
1. Vystavovatel se zavazuje vystavovat  exponáty a nabízené služby, které jsou v

souladu s oborovým èlenìním pøíslušné výstavy. Vystavovatel není oprávnìn
vystavovat jiné exponáty a nabízet jiné služby. Maximální hmotnost exponátù je

2300kg/m . Nad tuto hranici je potøebný písemný souhlas organizátora.
2. Vystavovatel/realizátor se zavazuje montáž a demontáž expozic a exponátù

provádìt v souladu s Organizaènímu pokyny.  
3. Na výstavì není dovolen prodej zboží bez pøedchozího písemného souhlasu

organizátora. (Netýká se akcí prodejních, takto organizátorem pøímo oznaèených).
Návoz a odvoz exponátù se øídí organizaèními pokyny. Pøebírání plochy,
stánku èi zboží provádí vždy vystavovatel, popø.jím povìøený zástupce. V pøípadì,
že vystavovatel nebo jeho zástupce nebudou na místì, bude exponát složen na
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4. Reklamace vystavovatelù týkající se plateb organizátorovi, musí vystavovatel
uplatnit písemnì do 14 dnù po obdržení faktury. Po uplynutí této doby nebudou
reklamace uznány.                                                    

                                                

                 
              
                
          

                        

                             

                                         

                                  

                                                         

                         

pøidìlené výstavní ploše na riziko a náklady vystavovatele. Tyto podmínky se
vztahují také na instalaèní materiál.                                           

4. Za exponáty a instalaèní materiál neodvezený v termínu demontáže se úètují
manipulaèní a skladovací poplatky podle ceníku smluvního speditéra.

Èl. IX. PROPAGACE, INZERCE, NÁPISY, KATALOG, DALŠÍ FORMY PROPAGACE   
1. Vystavovatel je oprávnìn propagovat svoje výrobky jen ve vlastním stánku.
2. Jakýkoliv propagaèní a reklamní materiál mùže byt umístìn výluènì ve stánku na

pronajaté ploše. Plakáty, upoutávky a veškeré jiné propagaèní pøedmìty mohou být
umístìny mimo stánek vystavovatele pouze v místech k tomu organizátorem 
urèených, a to po zaplacení stanoveného poplatku, který není souèástí nájemného
za plochu stánku. Umístnìní billboardù, poutaèù, transparentù nebo rozsev letákù 
je povolen jen po písemném souhlasu organizátora podle platného ceníku.

3. K jednotlivým výstavám je vydáván katalog. Každý vystavovatel je povinen
bezplatnì v nìm zveøejnit požadované údaje. Za chybné údaje uvedené ve
formuláøi „Zápis do katalogu“, údaje dodané po uzávìrce, nebo za pøípadné chyby
v uvedených údajích organizátor nezodpovídá. Údaje do katalogu musí
vystavovatel poskytnout organizátorovi nebo subjektu jím povìøenému na
pøedepsaném formuláøi. Organizátor negarantuje zveøejnìní textu dodaného po
uzávìrce. Nevystavující firma mùže inzerovat v katalogu jen s písemným souhlasem
organizátora.       

4. Použití zvukových zesilovacích zaøízení není povoleno, pokud není pøedem
projednáno a písemnì odsouhlaseno organizátorem.  

5. Všechny zpùsoby prezentace na vlastní ploše nebo mimo ni (napø. stroje v provozu,
filmy, hudební produkce, módní pøehlídky apod.) podléhají písemnému schválení
organizátorem, který je oprávnìn i pøes pøedcházející povolení omezit nebo zrušit
pøedvádìní zpùsobující hluk, prach, zplodiny, otøesy nebo z jiných dùvodù vede ke
znaènému omezení nebo rušení veletržního provozu. Pøi opakovaném porušení
tohoto ustanovení bude vystavovateli tato èinnost zakázána. Akustická reklama,
reprodukované nahrávky apod. mohou být využívány jen se souhlasem
organizátora. Hladina hluku za hranicí stánku nesmí pøekroèit hodnotu 60 dB. V
pøípadì pøekroèení hladiny hluku bude vystavovatel upozornìn a pokud nedojde k
okamžitému snížení hladiny hluku, bude expozice odpojena od pøívodu elektrické
energie a vystavovatel neodvolatelnì souhlasí s uhrazením sumy 30.000,- Kè.

6. V pøípadì použití reprodukované hudby ve výstavním stánku, povinnosti vyplývající
z autorského zákona a zodpovìdnost za vyplacení autorských honoráøù ve vztahu k
právnickým osobám vykonávajícím kolektivní správu práv podle autorského
zákona, náklady v plné výši pøebírá vystavovatel.                                           

7. Organizátor je oprávnìn každou reklamu, která neodpovídá výše uvedeným
odstavcùm, zakázat, resp. na náklady vystavovatele odstranit.   

Èl. X. PRAVIDLA PLATNÁ V DOBÌ KONÁNÍ VÝSTAVY  
1. Organizátor si vyhrazuje právo zmìnit termín výstavy a provozní dobu výstavy, bez

toho, aby mohl vystavovatel požadovat jakoukoliv náhradu. Smlouva o úèasti
pøitom zùstává platná. 

2. Organizátor stanovuje, za jakých podmínek a komu bude, resp. nebude umožnìn
pøístup na výstavu.      

3. V rozsahu stanoveném Organizaèními pokyny obdrží vystavovatel pro sebe a
svùj personál prùkazy, které mu umožní volný vstup do areálu a výstavního stánku
v urèeném termínu. Vystavovatelský prùkaz je platný pouze pro jednu osobu.

4. Vystavovatel zodpovídá za dùsledky svého jednání a jednání svého personálu.
5. Vystavovatel je povinen bìhem otevíracích hodin výstavy být osobnì pøítomen

nebo zastoupen ve svém výstavním stánku a mít stánek zpøístupnìn
návštìvníkùm.     

6. Je naprosto v kompetenci vystavovatele, odmítnout urèitým osobám pøístup do
stánkù. Povìøení zamìstnanci organizátora mají však vždy právo být na stánku
pøijati.  

7. Vystavovatel nesmí ve stánku používat, skladovat zápalné, hoølavé nebo hoøení 
podporující látky (všech skupenství). Nesmí používat otevøený oheò, krb, troubu 
apod., pokud toto neprojedná s organizátorem a nezíská písemný souhlas 
podmínìný stanovením protipožárních opatøení.  

8. Všeobecnì platí, že vystavovatel nesmí žádným zpùsobem obtìžovat ostatní
vystavovatele nebo návštìvníky. Pøíslušné kroky k nápravì podniká podle vlastního
uvážení organizátor.  

9. Vystavovatel je povinen používat pouze elektrická zaøízení a prodlužovací kabely, 
které jsou buïto v záruce nebo je na nì platná revizní zpráva, vypracovaná v souladu 
s pøíslušnými ÈSN.                                              

10. Vystavovatel/realizátor je povinen pøed odchodem z výstavní expozice zkontrolovat
a vypnout všechny elektrospotøebièe od el. proudu.   

11. Vystavovatel/realizátor je povinen umožnit každodenní pøístup pracovníkùm
organizátora a požární hlídce po skonèení otevíracích hodin do prostoru výstavní
expozice za úèelem kontroly.   

Èl. XI. ÚKLID     
1. Organizátor zodpovídá za úklid, èištìní výstavištì, hal a chodníkù. Úklid stánku

pøed otevøením výstavy musí být ukonèen v termínu stanoveném pro montáž. Úklid
stánku bìhem výstavy objednává vystavovatel výhradnì u organizátora.     

Èl. XII. OSTRAHA  
1. Organizátor zabezpeèuje bìhem montáže, demontáže a prùbìhu výstavy

všeobecnou ostrahu výstavních prostor. Všeobecná ostraha zabezpeèená
organizátorem nevyluèuje možnost vzniku škody na pøedmìtech nebo osobách.
Zvláštní ostrahu svého majetku, resp. expozice, objednává vystavovatel výhradnì u
organizátora.  

2. Pøi obdržení objednávky na ostrahu expozice ménì než 7 dní pøed zaèátkem
výstavy bude úètován pøíplatek ve výši 50%.   

Èl. XIII. POJIŠTÌNÍ - ZTRÁTA 
1. Úèast na výstavì je na vlastní riziko vystavovatele. Vystavovatel nebude èinit

organizátora zodpovìdným za jakékoliv požadavky tøetích stran na náhradu škod
vzniklých jako dùsledek úèasti vystavovatele na výstavì.   

2. Organizátor nezodpovídá vystavovateli, spoluvystavovateli ani realizátorùm za
ztrátu, znièení nebo jakékoliv poškození exponátù, vybavení a zaøízení stánku,
obalù a balicího materiálu bez ohledu na to, zda ke znièení nebo jinému poškození
došlo pøed zaèátkem, bìhem nebo po skonèení výstavy.    

3. Vystavovatelé a realizátoøi jsou povinní na vlastní náklady uzavøít pojištìní 
zodpovìdnosti za škody zpùsobené vlastní èinností minimálnì v rozsahu podle 
následující tabulky:    
Vystavovatelé .........................................................................................................1 mil. Kè

2realizaèní firmy, které realizují expozice do 30 m ............................................1 mil. Kè
2realizaèní firmy, které realizují expozice do 50 m ............................................2 mil. Kè

2realizaèní firmy, které realizují expozice do 100 m ..........................................3 mil. Kè
2realizaèní firmy, které realizují expozice do 200 m ..........................................4 mil. Kè
2realizaèní firmy, které realizují expozice do 300 m ..........................................5 mil. Kè
2realizaèní firmy, které realizují expozice do 400 m ..........................................6 mil. Kè
2realizaèní firmy, které realizují expozice do 500 m ..........................................7 mil. Kè
2realizaèní firmy, které realizují expozice do 600 m ..........................................8 mil. Kè
2realizaèní firmy, které realizují expozice do 700 m ..........................................9 mil. Kè

2realizaèní firmy, které realizují expozice nad 700 m ......................................10 mil. Kè

Èl. XIV. ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ 
1. V pøípadì, že organizátor v dùsledku jím nezavinìných okolností („vis major“)

nemùže zrealizovat výstavu nebo zabezpeèit její konání po celou dobu trvání,
uvìdomí o této skuteènosti vystavovatele. Všechny závazky vzniklé organizátorovi z
uzavøené smlouvy tímto zanikají. Vystavovateli tímto nevzniká žádný nárok na
náhradu.   

2. Ve výstavních prostorách je zákaz kouøení a manipulace s otevøeným ohnìm.
Vystavovatel/realizátor je plnì zodpovìdný za dodržování tohoto zákazu jeho
pracovníky.

3. Vystavovatel / realizátor plnì zodpovídá za dodržování Všeobecných podmínek 
úèasti, Organizaèních pokynù, Provoznì bezpeènostních pøedpisù a dokumentù 
požární ochrany (požární øád, požární poplachové smìrnice, evakuaèní plán - znaèení 
evakuaèních cest).                                                                     

4. V pøípadì porušení ustanovení bodu XIV./3 je organizátor oprávnìn vylouèit
vystavovatele z úèasti na výstavì, aniž by vystavovateli vznikl nárok na vrácení
plateb.         

5. Vystavovatel a jeho pracovníci jsou povinni respektovat a dodržovat pokyny 
odpovìdných pracovníkù organizátora.                                        

6. Jakékoliv nároky, reklamace za práce a služby poskytnuté organizátorem ze strany 
vystavovatele musí být uplatnìny u zodpovìdného pracovníka bez zbyteèného 
odkladu, a to písemnou formou, nejpozdìji do ukonèení akce. V opaèném pøípadì 
jeho právo zaniká.  

7. V pøípadech, které tyto podmínky neøeší, podøídí se vystavovatel pokynùm
organizátora. 

8. Vztahy a spory mezi vystavovatelem a organizátorem se budou øešit ve smyslu
ustanovení Obchodního zákoníku è. 513/1991 Sb. ve znìní novel.      

9. Jakékoliv výjimky udìluje organizátor písemnou formou.     
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5. Organizátor urèuje èas, kdy musí být dokonèena likvidace výstavných stánkù 
a exponátù. Exponáty a instalaèní materiál, které budou po této dobì nalezeny,
budou odstranìny a uloženy na náklady a zodpovìdnost pøíslušného vystavovatele.
Organizátor je oprávnìn pøistoupit k veøejnému nebo soukromému prodeji, pokud 

                   

                                                 

                     

                                               

                                                   

                

            
                                       

 
          

                                  

                                      

                                 

                     

                                   

                                                      

                              

                                                       

                                                       

                                         

                                

exponáty nebudou vyzvednuty do 30 dní s tím, že je povinen provést vyúètování a
zároveò zapoèítat vzniklé náklady. Organizátor je k tomuto postupu vùèi
vystavovatelovi výslovnì oprávnìn. 

Èl. VII. CELNÍ A SPEDIÈNÍ SLUŽBY
1. Celní a spedièní služby je tøeba objednat písemnou formou u výhradního speditéra

urèeného organizátorem. Kontakt na výhradního speditéra je uveden 
v Organizaèních pokynech pøíslušné výstavy.    

Èl. VIII. VÝSTAVBA A INSTALACE STÁNKÙ, MONTÁŽ EXPONÁTÙ, TECHNICKÉ 
PØEDPISY SMÌRNICE   

1. Vystavovatel se zavazuje obeznámit spoluvystavovatele a realizátora se
Všeobecnými podmínkami úèasti, Organizaèními pokyny, Provoznì bezpeènostními 
pøedpisy a dokumenty požární ochrany (požární øád, požární poplachové smìrnice, 
evakuaèní plán - znaèení evakuaèních cest) a zavazuje se zabezpeèit jejich dodržování.

2. Organizátor urèuje termíny montáže a demontáže. Výjimku z termínu povoluje jen
v pøípadì èasových a prostorových možností, a to za úhradu dle ceníku.

3. Organizátor stanovuje, za jakých podmínek a komu bude, resp. nebude, umožnìn
vstup do areálu za úèelem montáže a demontáže. Èasový rozvrh montáže 
a demontáže výstavy, který urèuje organizátor, je souèástí Organizaèních pokynù a
je nutné jej dodržovat. Prodloužení montáže po skonèení montážních hodin je
možné jen s písemným souhlasem organizátora, jehož je tøeba kontaktovat
minimálnì 2 hodiny pøed skonèením oficiální doby montáže. Prodloužení se
povoluje za úhradu. Poslední den montáže, pøed otevøením výstavní akce, není
možné dobu montáže prodloužit. 

4. Pravidla a organizaèní pokyny týkající se montáže, demontáže a prùbìhu dané
výstavy jsou uvedeny v Organizaèních pokynech. Pro vystavovatele jsou závazné 
Organizaèní pokyny, Provoznì bezpeènostní pøedpisy a dokumenty požární 
ochrany (požární øád, požární poplachové smìrnice, evakuaèní plán - znaèení 
evakuaèních cest) a pøíslušné právní normy platné na území ÈR. Vystavovatelé 
jsou povinni pouèit vlastní i externí pracovníky o tìchto povinnostech.                                                     

5. Vystavovatel/realizátor je povinen dodržovat pokyny vydané organizátorem nebo
požární službou týkající se výstavby, výzdoby, bezpeènosti, údržby a likvidace jeho
stánku, propagaèních materiálù umístìných na stánku, vystavovaných exponátù,
pøedmìtù a použití dekorací. Pokud dojde k porušení tìchto podmínek, opravòuje
vystavovatel organizátora k tomu, aby uzavøel jeho výstavní stánek bez toho, aby
pak byl zodpovìdný za jakékoliv následky takovéhoto opatøení, pøièemž
vystavovateli nevzniká nárok na vrácení plateb.  

6. Jestliže organizátor nerealizuje výstavní expozici, vystavovatel/realizátor se
zavazuje pøedložit pøed zaèátkem montáže:   
a) potvrzení o realizátorovi výstavní expozice   
b) živnostenské oprávnìní nebo výpis z Obchodního rejstøíku realizátora 
c) schválenou projektovou dokumentaci výstavní expozice   
d) na vyžádání pøedložit doklad o úhradì výstavní plochy, služeb, poplatkù za 
schválení projektu a revizi elektroinstalace   
e) doklad o složení kauce za objednanou výstavní plochu                        
f) jmenný seznam všech pracovníkù montážní skupiny a èasový harmonogram
jejich èinností                                                        
g) platné osvìdèení pracovníkù, kteøí budou realizovat elektroinstalaci podle
vyhlášky è.50/1978 Sb. a v souladu s ÈSN 33 2000 - 7-711 a v pøípadì speciálních
èinností pøedložit též všechna další požadovaná potvrzení                 
h) platnou revizní zprávu o ochranném a izolaèním stavu el. strojù, pøístrojù a
zaøízení, které budou používat v prùbìhu montáže, výstavní akce a demontáže.
ch) atest vydaný autorizovanou zkušebnou o klasifikaci použitého materiálu 
(A1, A2, B - požární atest na stánek znamená, že všechny materiály, které budou 
použity budou nehoølavé èi se sníženou hoølavostí a to vè. pøedložení vzorku 
použitých materiálù. V pøípadì, že atest (vzorek) nepøedloží dle podmínek viz. výše, 
je plnì odpovìdný za veškeré škody, které tímto porušením vzniknou.

7. Výstavní haly slouží bìhem montáže výhradnì pro montáž, nikoliv pro výrobu
prvkù expozic. Souhlas k výrobním pracím dává organizátor písemnì. Ty probíhají v
pøíslušných prostorách na to urèených po zaplacení pøíslušné ceny. Vystavovatel je
povinen zabezpeèit, aby pøi realizaci jeho expozice nedošlo ke zneèistìní okolí
stánku, používat pro to všechny dostupné technické prostøedky a organizovat svou
práci a práci svých dodavatelù tak, aby k tomu nedocházelo. Závìsné konstrukce
související s expozicí musí písemnì schválit organizátor. Realizaci zavìšení tìchto
konstrukcí lze zajistit výhradnì prostøednictvím organizátora podle platného
ceníku a po zaplacení.                                                             

8. Po pøidìlení výstavní plochy je vystavovatel povinen pøedložit projekt stánku ve
dvou vyhotoveních nebo model doplnìný o jednoduchou kresbu ve stejném
mìøítku ve smyslu Organizaèních pokynù, a to nejpozdìji 1 mìsíc pøed
termínem montáže. Pøi nedodržení tohoto termínu bude organizátor za tuto službu
fakturovat sumu ve výši 5000 Kè za expresní zpracování podkladù a potvrzení
projektové dokumentace. Zároveò si vyhrazuje právo odmítnutí úèasti.

9. Návoz montážního materiálu se uskuteèòuje urèenou branou.                
10. Zásahy do objektu haly nebo volných ploch jsou zakázané. Pøípadné úpravy na

žádost vystavovatele zabezpeèí výhradnì organizátor za stanovený poplatek 
s možností jejich odmítnutí. Pøi nedodržení tohoto pokynu mùže organizátor zrušit
vystavovateli úèast bez vrácení plateb.     

11. Vystavovatel/realizátor je povinen v pøípadì vlastní montáže a demontáže
materiál/expozici beze zbytku odvézt. V pøípadì vìtšího objemu odpadu je povinen
objednat si u organizátora velkokapacitní kontejner.   

12. Maximální výška expozice vèetnì límce je 3 m - odchylky povoluje za úhradu
organizátor. Pøesah límce nebo poutaèe do komunikace je povolen organizátorem
za pøedpokladu minimální výšky spodní hrany 2,5 m a bude zpoplatnìn èástkou

22000 Kè. Cena za výškovou dominantu o pùdorysné ploše do 4 m  je 5000 Kè.
2Cena za výšku stánku nad 3 m a nad 4m  pùdorysné plochy pøedstavuje 10% z ceny

navýšené plochy, nejménì však 7 000 Kè. Pøi použití atypických dvoupodlažních
expozic je požadován statický posudek. Maximální výška expozice na venkovních
plochách je 8 metrù. Všechny  venkovní konstrukce nad 3 m výšky je povoleno
realizovat jen po pøedložení statického posudku zohledòujícího též nárazový vítr.

13. Architektonické ztvárnìní expozice nesmí omezovat okolní expozice / 
vystavovatele. Zadní èást expozic pøevyšující 2,5m musí být upravena tak, aby 
vizuálnì nenarušovala vzhled okolních expozic.  

14. Je nepøípustné poskytovat elektøinu, vodu, telefon, internet dalším subjektùm,
jinak budou odpojeny. V pøípadì pøekroèení objednaného pøíkonu elektøiny nebude
možné obnovit pøipojení bez pøedešlého navýšení pøíkonu a hotovostní platby. Pøed
položením koberce musí realizaèní firmy použít maskovací – papírovou pásku a
následnì oboustrannou pásku (Maskovací páska mùže byt zakoupena ve výstavním
servisu.)     

15. Vstup do hal s motorovými vozidly, pøívìsnými vozíky apod. je pøísnì zakázán. V
mimoøádných situacích mùže o výjimce rozhodnout pouze správce haly. V pøípadì
vystavování motorových vozidel musí mít tyto v expozici nádrž bez pohonných
hmot a odpojenou baterii.   

16. Vystavovatel/realizátor je povinen pøed odchodem z výstavní expozice zkontrolovat
a vypnout všechny elektrospotøebièe od el. proudu.     

17. Vystavovatel/realizátor je povinen umožnit každodenní pøístup pracovníkùm
organizátora a požární hlídce po skonèení otevíracích hodin do prostoru výstavní
expozice za úèelem kontroly.   

18. Vystavovatel je povinen zaèít výstavbu a likvidaci svých výstavních stánkù tak, aby
tyto práce dokonèil v èasovém limitu stanoveném v Organizaèních pokynech.

19. Vystavovatel nesmí likvidovat exponáty a stánky pøed ukonèením výstavy. 
V pøípadì porušení tohoto ustanovení vystavovatel neodvolatelnì souhlasí 
s uhrazením sumy 20 000 Kè.           

20. Pøi opouštìní pronajatého výstavního stánku a výstavní plochy je vystavovatel
povinen uvést vše do pùvodního stavu a vrátit všechny movité pøedmìty, které mu
organizátor pronajal, nepoškozené. Pokud bude organizátor pro uvedení stánku,
plochy nebo zaøízení do pùvodního stavu nucen provést další práce, budou
vykonány na náklady pøíslušného vystavovatele.    

21. V pøípadì nedodržení koneèného termínu pro opuštìní výstavního prostoru bude
2úètována sankce ve výši 1000 Kè/m  neuvolnìné plochy. Všechny vícenáklady

vzniklé organizátorovi pøi opoždìné montáži èi demontáži budou pøefakturovány
vystavovateli.   
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