VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI
NA VÝSTAVĚ
Přidělení výstavních ploch
Organizátor výstavy přidělí plochy na základě zaslaných objednávek s přihlédnutím ke specifickým požadavkům vystavovatele,
současnému stavu obsazenosti a charakteru uspořádání výstavních ploch.
Další služby
Výstavní místo bude vybaveno dle objednávek. Vystavovatel si může objednat další služby uvedené v závazné objednávce.
Exponáty a obchodní zboží
Vystavovatel či obchodník plně odpovídá za své exponáty a obchodní zboží. Organizátor výstavy neručí vystavovateli či obchodníkovi za
ztráty, odcizení, poškození nebo zničení exponátů či obchodního zboží, zařízení a pomocných materiálů. Vystavovatel či obchodník je
povinen dodržovat technicko-bezpečnostní, provozní, dopravní i protipožární předpisy a výstavní řád.
Organizace výstavy
Vystavovatelé jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořadatelů v průběhu celé výstavy. Pořadatelům, technickému personálu a
bezpečnostním orgánům musí být kdykoliv umožněn přístup do všech prostor výstaviště. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat veškeré
bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy.
V průběhu výstavy budou prováděny kontroly pořadatelem. Budou-li zjištěny níže uvedené nedostatky ze strany vystavovatele, bude
postižen v souladu s výstavním řádem. Jedná se zejména o neoprávněné rozšíření výstavní plochy nebo její přemístění, o nedodržení
sortimentu uvedeného v objednávce nebo o celkovou nevhodnost prodeje a vzhledu expozice.

VÝSTAVNÍ ŘÁD
čl. 1
Tento výstavní řád platí pro všechny účastníky prodejní výstavy ZAHRADA .
čl. 2
Přijetí, zařazení
O přijetí na výstavu rozhoduje jen pořadatel výstavy.
čl. 3
Přihlášení a stornovací podmínky
Přihlášení na výstavu je realizováno ze strany vystavovatele zasláním řádně vyplněné a podepsané objednávky a následným včasným
zaplacením zálohové faktury.
Nedodržení termínu splatnosti má za následek zrušení objednávky ze strany pořadatele.
Objednávka je závazná, při odhlášení účastníka jsou účtovány následující poplatky :
- odhlášení účastníka jeden měsíc před započetím výstavy - 50 % ceny
- odhlášení účastníka čtrnáct dnů před započetím výstavy nebo při jeho neúčasti - 100 % ceny
Tyto poplatky se týkají pouze částky za výstavní plochu - ostatní částky jsou nevratné.
čl. 4
Naskladňování a registrace
Při příjezdu na výstavu bude vystavovateli přiděleno evidenční číslo označující umístění výstavní plochy. Toto označení je vystavovatel
povinen mít během celé výstavy viditelně umístěno na své expozici. Vystavovatel obdrží vizitky pro personál výstavního stánku. Označení
vizitkami je povinné po celou dobu výstavy. Vystavovatelé bez vizitek nebudou vpuštěni do areálu bez zaplacení vstupného, po ukončení
výstavy je vystavovatel povinen vizitky vrátit, jinak budou dodatečně vyúčtovány v hodnotě 50,- Kč /kus. Nedodržení doby určené
pořadatelem k naskladňování jednotlivých expozic bude toto klasifikováno jako neúčast na výstavě dle čl.3 a pořadatel je oprávněn tyto
prostory dále pronajmout bez nároku na vrácení zaplacené zálohy.
čl. 5
Instalační přípojky
Odběr elektrické energie a vody se přihlašuje zvláštní objednávkou. Svévolné napojení na elektrickou síť bude postihováno. Všechny
používané elektrické přístroje musí být odrušeny. Jejich používání musí být v souladu se všemi místními technickými možnostmi a
bezpečnostními předpisy. Při opuštění expozice je vystavovatel povinen je odpojit ze sítě a bezpečně zajistit. Odběr vody lze uskutečnit
pouze za účasti pořadatele nebo příslušného odpovědného technického pracovníka. Používat vlastní elektrocentrálu nebo jiné technické
zařízení lze jen za předpokladu, že jejich provoz neruší, či neohrožuje ostatní účastníky a návštěvníky.

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. Pořadatel neodpovídá za škody, které mohou vzniknou
vyšší mocí a nezaviněnými okolnostmi. To znamená, že pokud vlivem těchto okolností nelze výstavu konat nebo je ji nutno značně omezit (např.
úřední zákazy, teroristické hrozby, živelné pohromy), oznámí tuto skutečnost vystavovateli v ten moment možným způsobem. Vystavovateli
potom nepřísluší nárok na náhradu vzniklých škod. Závazky pořadatele vůči vystavovateli zanikají a pořadatel použije odpovídající podíl
zaplacených záloh na úhradu vynaložených nákladů. Podpisem přihlášky dává vystavovatel souhlas, aby pořadatel mohl používat jeho adresy k
zasílání obchodních sdělení, pořízené fotodokumentace a video záznamy využít k archivním účelům a prezentaci akce.
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
Jana Koubková

