Přihlašovací formulář / účetní údaje
future & fun, 11.–12. 9. 2015
Vystavovatel / korespondenční adresa
Firma
Ulice
PSČ/místo
Kontaktní
osoba
Homepage

E-mail

Telefon

Fax

Fakturační adresa
Firma
Ulice
PSČ/místo

Ve vaší rezervaci výstavy
je vždy zahrnuto:

Balíček standard
- 6 m² výstavní plochy
Cena balíčku: 580,00 €



Adresný zápis ve výstavním katalogu



Reklama pro future & fun na více než 300
tiskových portálech na internetu a v místním
denním tisku



Reklama na několika portálech sociálních
médií



Možnost přednesení přednášek



Oblíbená snídaně pro vystavovatele



Péče výstavního týmu před akcí, během akce a
po akci



Závěrečný úklid výstavní plochy

Balíček komfort
-

6 m² výstavní plochy
2 vysoké stolky
2 barové židličky
Elektrický proud

Cena balíčku: 680,00 €

Balíček prémium
-

6 m² výstavní plochy
2 vysoké stolky
2 barové židličky
Elektrický proud
Výstavní stavební systém ( l____l )

Cena balíčku: 1080,00 €

m² dodatečně požadované výstavní plochy – 90,00 €/m²
dodatečně požadovaný půlden pro montáž – 200,00 €

Podpisem a odesláním tohoto formuláře jsou podmínky účasti – obecná část, speciální část i technické směrnice – přijaty jako součást
smlouvy.

Volitelná rezervace
Reklama
Počet

Cena
150 €

Logo na plakátech

75 €

Logo na 5000 letácích

200 €

Stránka A4 ve výstavním katalogu, formát na výšku

100 €

Stránka A5 ve výstavním katalogu, formát na šířku

50 €

Stránka A6 ve výstavním katalogu, formát na výšku

250 €

Logo na webových stránkách firmy future & fun

Mobiliář
#

Počet

Cena za výstavní
den
10 €

Čalouněná židle

15 €

Malý stolek

20 €

Vysoký stolek

26 €

Vysoký stolek s ubrusem

30 €

Barové židle

Výstavní stánek
m²

Cena za výstavní
den
15 €

za m² zásobování elektřinou za standardní přípojku střídavého
proudu 230 V – 1 kW (včetně spotřeby)

30 €

za běžný metr výstavního systému (Octanorm apod.)
za spoluvystavující firmu na vlastním stánku

250 €
Jméno:

Místo, datum

HR Business UG (obchodní společnost s ručením omezeným)
Bautzner Straße 45
01099 Drážďany
Tel.: 0351 – 212497-00
Fax: 0351 – 212497-19
E-mail: info@hr-business.de
Web: www.hr-business.de

Podpis, razítko

Obchodní rejstřík: Obvodní soud Drážďany
HRB 28767
Finanční úřad: Drážďany sever
DIČ: DE 271524820

Speciální podmínky účasti
1.

Pořadatel, akce, místo akce, termín akce

Veletrh future & fun pořádá společnost HR Business UG (obchodní společnost s ručením
omezeným) (Bautzner Straße 45, 01099 Drážďany) a koná se ve dnech 11.–12. 9. 2015 v
terminálu drážďanského letiště (Flughafen Dresden GmbH).
Veletrh je otevřený pro návštěvníky:
v pátek 11. 9. 2015 od 10:00 do 19:00 hodin / večerní akce do 02:00 hodin
v sobotu 12. 9. 2015 od 10:00 do 19:00 hodin / večerní akce do 02:00 hodin
Veletrh je otevřený pro vystavovatele:
Montáž:
Demontáž:
2.

předcházející den od 12:00 do 18:00 hodin (v případě rezervace)
v pátek od 7:00 do 9:00 hodin
v neděli od 7:00 do 14:00 hodin

Náklady za energie

Náklady za energie činí u příslušné rezervace 15,00 €/m2 za rezervovaný výstavní stánek –
paušální částka za energie, za standardní přípojku střídavého proudu 230 V – 1 kW (včetně
spotřeby). Jiné přípojky na vyžádání za příplatek.
3.

Náklady v případě odstoupení/neúčasti

V případě neúčasti po přijetí smlouvy je splatná a opodstatněná celá částka. V případě
jiného pronájmu přidělené plochy je třeba zaplatit náklady ve výši 25 % z ceny za účast,
minimálně však 250,00 €. Vystavovatel, který svůj stánek neobsadí do 9:00 hod., ztrácí své
právo na výstavní stánek.
4.

Daň z přidané hodnoty

Uvedené ceny jsou ceny netto. Pokud připadá zákonná daň z přidané hodnoty, musí být tato
daň přiúčtována.
5.

Velikost stánku, montáž a demontáž

Minimální velikost stánku je 6 m2.
Upozorňujeme, že v pronajaté ploše stánku mohou být případně umístěny pilíře haly nebo
jiné pevné vestavby. Cena je účtována podle přesné výměry přidělené plochy stánku.
Výstupky, pilíře, instalační přípojky či jiné pevné vestavby nejsou důvodem ke snížení ceny
nebo jiných nákladů.
Při montáži a úpravě stánku musejí být dodrženy všechny předpisy platné v Německu.
Všechny tyto podmínky platí jak pro vlastní, tak pro externí konstruktéry stánku, dekoratéry,
písmomalíře a rovněž pro všechny osoby, které se na základě zakázky vystavovatele podílejí
na montáži a přípravě stánku. Vystavovatel je odpovědný za dodržování všech podmínek.
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Všichni montážníci a další osoby pracující pro vystavovatele musejí být kontrolováni, zda
dodržují tyto podmínky.
Výška konstrukce je stanovena na 2,5 m.
S pracemi na výstavbě stánku lze začít teprve poté, co vystavovatel obdrží exemplář s
potvrzením o schválení organizátora. Toto potvrzení o schválení nezbavuje vystavovatele
povinnosti dodržovat příslušné předpisy. Dokládá pouze to, že organizátor nemá z hlediska
formy žádné námitky. Vystavovatel je povinen na vyžádání organizátora neprodleně předložit
další požadované informace týkající se výstavního stánku. Práce na výstavbě stánku musejí
být ukončeny půl hodiny před začátkem výstavy, aby mohlo ještě před jejím začátkem
proběhnout převzetí a poučení požární ochrany. S pracemi na demontáži stánku lze začít až
po ukončení výstavy (nebo na základě povolení organizátora).
Organizátor nemá povinnost kontrolovat dodržování jiných předpisů. Pokud je však zjištěno
porušení příslušných předpisů, může organizátor i z tohoto důvodu odejmout potvrzení o
schválení.
Transparenty a firemní štíty nesmějí zasahovat do uliček. Informace o další montáži stánků
jsou k dispozici na požádání u organizátora.
Pokud vystavovatel poruší výše uvedené podmínky, může mu organizátor účtovat pokutu ve
výši 200,00 € netto.
6.

Reklama

Aby byl dodržen jednotný celkový ráz výstavy a aby se vystavovatelé vyhnuli nepřípustnému
jednání, musejí být v rámci reklamních opatření dodržována tato pravidla.
 Nesmí být překročena stanovená stavební výška.
 Vlastní reklamní materiály mohou být rozdávány pouze v rámci vlastního výstavního
stánku.
 Zvukové a obrazové prezentace musejí být schváleny a nemohou být prováděny
neohlášeně.
 V uličkách nesmějí být pořádány žádné druhy prezentací.
7.

Ústní dohody

Neplatí žádné ústní dohody, které přesahují tento smluvní rámec.
Všechny dohody musejí být potvrzeny písemnou formou.
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Obecná část podmínek účasti
1.

Přihlášení

Zasláním kompletně vyplněného a podepsaného přihlašovacího formuláře se závazně
přihlašujete k účasti na veletrhu future & fun.
Podpisem a odesláním tohoto formuláře jsou podmínky účasti – obecná část, speciální část i
technické směrnice – přijaty jako součást smlouvy.
Údaje z tohoto formuláře organizátor automaticky eviduje při dodržení spolkového zákona na
ochranu osobních údajů a v rámci plnění smluvních úkolů je předává třetím osobám.
Přihlášení je pro vás závazné, nezávisle na schválení, nemůže být podmíněno podmínkami
a výhradami a v žádném případě nepředstavuje podmínku pro volitelné umístění stánku.
Organizátor může v případě malého počtu návštěvníku, resp. ze závažného důvodu
přiměřeným způsobem upravit čas a místo akce. Z toho nevyplývá nárok na výpověď nebo
storno přihlášky.
V případě smluvního doruční přihlašovacího formuláře do 8 týdnů před akcí platí uvedené
ceny. V průběhu 8 týdnů před akcí požaduje organizátor zvýšení ceny o 25 %.
2.

Schválení/přenechání plochy stánku

O vaší účasti rozhodne organizátor podle podmínek platných pro všechny účastníky akce.
Neexistuje právní nárok na schválení. Pokud je organizátorovi před ukončením přihlašovací
lhůty doručeno více přihlašovacích formulářů, které odpovídají požadovanému profilu, než
kolik je k dispozici výstavní plochy, rozhodne organizátor o účastnících dle svého vlastního
uvážení.
3.

Ostatní náklady

Výše nákladů za energie je účtována podle sazeb uvedených ve speciální části podmínek.
Pro vyúčtování je rozhodující přidělená plocha, bez ohledu na výstupky, pilíře, instalační
přípojky a jiné pevné vestavby.
Po schválení obdržíte fakturu s příslušnou cenou za účast a další náklady; účtovaná částka
je splatná ihned po obdržení faktury. Smluvené ceny jsou ceny netto s připočtením případné
daně z přidané hodnoty nebo podobné daně dle místa akce.
Předpokladem pro obsazení výstavní plochy a pro poskytnutí nabízených slev je řádné
zaplacení veškerých závazků vyplývajících z této smlouvy.
V případě prodlení s platbou jsou účtovány úroky ve výši 8 % nad základní úrokovou sazbu
podle § 1 DÜG. Pokud organizátorovi vznikne vysoká škoda, má právo tuto škodu
uplatňovat. Organizátor má dále právo provést doúčtování ve výši poskytnutých slev.
V případě, že nedojde k řádnému zaplacení faktury, je navíc organizátor oprávněn smlouvu s
vámi zrušit.
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Ve prospěch organizátora je na jeho pohledávky z pronájmu výstavní plochy zřízeno
zástavní právo na vámi přinesené věci.
Služby poskytované organizátorem jsou účtovány v eurech.
4.

Domovní právo

Organizátor vykonává v rámci areálu domovní právo.
Je oprávněn nechat ze stánku odstranit výstavní předměty, pokud jejich vystavování
porušuje platné právo, dobré mravy či program výstavy. Je zakázána reklama propagující
politické a světonázorové přesvědčení. V případě závažného porušení podmínek účasti je
organizátor oprávněn váš stánek uzavřít nebo nechat vyklidit.
5.

Odpovědnost a pojištění

Organizátor nepřebírá povinnost dohlížet na přinesené výstavní zboží, standardní vybavení
nebo předměty, které se nacházejí ve vlastnictví osoby na stánku.
Jako vystavovatel ručíte organizátorovi za všechny škody, které mu zaviněně způsobíte vy
osobně, váš personál, vaši spolupracovníci nebo vámi pověřené třetí osoby, resp. třetí
osoby, které pověřujete plněním vašich povinností. Technické směrnice a informace z
oběžníků organizátora týkající se přípravy a provedení akce musejí být bezpodmínečně
dodržovány.
Pokud je organizátor v důsledku zásahu vyšší moci nebo z jiného důvodu, za který nenese
odpovědnost, nucen přechodně nebo trvale vyklidit výstavní prostor nebo jeho části,
posunout, zkrátit či prodloužit akci, nemůžete z toho vyvozovat žádná práva vůči
organizátorovi, především žádné nároky na náhradu škody.
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6.

Místo plnění / soudní příslušnost / aplikované právo

Místem plnění je sídlo organizátora. Pokud jste obchodníkem, právnickou osobou veřejného
práva nebo se jedná o veřejněprávní zvláštní vlastnictví, je příslušným soudem i v případě
listinných, směnečných a šekových procesů soud v Drážďanech. Organizátor je dle svého
uvážení oprávněn uplatnit své nároky také u soudu příslušného podle místa, ve kterém máte
své sídlo nebo svou pobočku.
Pro všechny právní vztahy mezi vámi a organizátorem je rozhodující německé právo a
německý text.
7.

Závěrečná ustanovení

Svým podpisem na přihlašovacím formuláři přijímáte podmínky účasti stanovené
organizátorem (obecnou a speciální část, technické směrnice) a rovněž všechny další
podmínky týkající se smluvního vztahu za závazné.
Pokud by tato ustanovení byla částečně neúčinná nebo neúplná, není tím dotčena platnost
ostatních podmínek, resp. smlouvy. V tomto případě se smluvní strany zavazují nahradit
neúčinné ustanovení takovou úpravou, resp. doplnit mezeru takovou úpravou, která se co
nejvíce blíží hospodářskému účinku, jejž smluvní strany sledují.
Veškeré změny smlouvy musejí být učiněny písemnou formou. To platí i pro změny a zrušení
této klauzule o písemné formě.
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