čl. 6
Úprava místa realizace
Objednané expozice jsou vyznačeny a očíslovány. Jednotlivé expozice nejsou odděleny boxy, a jejich úprava je na vystavovateli. Expozice
nesmí svým provozem obtěžovat ostatní vystavovatele (např. hlukem, znečištěním), nesmí odporovat celkovému architektonickému vzhledu
výstaviště a musí dodržovat sortiment uvedený v přihlášce. V případě nedodržení této povinnosti má pořadatel právo zajistit okamžité vyklizení
přiděleného místa. V tom případě mohou být takto uvolněné prostory dále pronajaty. Tímto nevzniká vystavovateli nárok na náhradu vzniklých
nákladů. Pronajatý prostor musí být v den zahájení výstavy v 8.00 hodin kompletně vystavovatelem upraven a personálně zajištěn, jakož i po
celou dobu trvání výstavy. Vystavovatel je povinen po ukončení výstavy uvést pronajaté prostory do stavu, v jakém je převzal. Nesplnění výše
uvedených požadavků bude postiženo pokutou ve výši 500 - 1000 Kč. Výměny přidělených prostor nebo jejich pronájem vystavovatele třetím
osobám jsou nepřípustné bez souhlasu pořadatele.
čl. 7
Odpovědnost za škody
Za škody, které způsobili na vystavovaných exponátech při instalaci a po dobu výstavy třetí osoby, pořadatel neodpovídá. Venkovní prostory
výstavy jsou oploceny a v nočních hodinách střeženy proti vniknutí nepovolaných osob.
čl. 8
Likvidace expozic je možná až po ukončení výstavy
V případě nedodržení tohoto termínu pořadatel nevrátí v konečné faktuře paušální zálohu.
Pokud vystavovatel neprovede vyklizení svojí expozice do 5 hodin po ukončení výstavy, je pořadatel oprávněn výstavní plochy vyklidit a zboží
uskladnit na náklady a rizika vystavovatele.
čl. 9
Povinnosti vystavovatele
Vystavovatelé musí viditelně označit cenami zboží nabízené k prodeji.
Čištění výstavních ploch musí být prováděno tak, aby nedocházelo k obtěžování návštěvníků a ostatních vystavovatelů nad přiměřenou míru.
Pořadatelé na svůj náklad zajistí odklizení běžného komunálního odpadu ze sběrného místa, ostatní odpadky jsou vystavovatelé povinni
odstranit na vlastní náklady.
Vystavovatel odpovídá za škody, které on nebo jeho pracovníci způsobili ve výstavních prostorách a na jejich zařízení.
čl. 10
Reklama
Vystavovatel může své výrobky a služby nabízet formou reklamního hlášení, panelem či upoutávkou v místě svojí expozice. K reklamnímu
hlášení smí použít pouze pořadatelský rozhlas, toto hlášení je bezplatné.
čl. 11
Parkování vozidel všeho druhu v prostorách výstaviště není povoleno. Vozidla zaparkovaná v rozporu s tímto zákazem budou odstraněna na
náklady vystavovatele. Vozidla zajišťující zásobování budou používat k tomu vyhrazených vjezdů a stanovené doby.
čl. 12
Každý vystavovatel je povinen dodržovat tento výstavní řád. Pokud by došlo k jeho opětovnému porušení ze strany vystavovatele, je
pořadatel oprávněn zajistit okamžité vyklizení výstavní plochy vystavovatelem. V tomto případě nevzniká vystavovateli právo na
náhradu vynaložených nákladů.
Čl. 13
Výjimky z tohoto výstavního řádu může udělit pouze pořadatel.
Za organizační výbor pořadatele
Josef Kubát

