Organizační a všeobecné podmínky
Setkání přátel kamenů, nerostů, minerálů, fosilií a
šperků
Organizátor:
Kontakty:
Termín konání:
Vstupné:

Bc. Sonja Bendová, Klínec 01E, 252 10 Klínec
Tel.: +420 603 238 647
• Email: sonja.bendova@gmail.com
www.BurzaNerostu.cz
• Facebook: www.facebook.com/BurzaNerostuPribram/
4. 9. 2021 od 6.00 do 14.00 pro vystavovatele; pro veřejnost od 8.00 do 14 hod.
Kč 50,- dospělí • Kč 30,- důchodci, studenti a ZTP • děti do 15. let zdarma

Úvodem


Níže jsou sepsána základní pravidla a podmínky pro Setkání přátel kamenů v Příbrami. Samozřejmě vše
záleží na vzájemné dohodě a spolupráci. Pokud máte nějaké speciální požadavky, či se potřebujete zeptat
na nějaké nejasnosti, neváhejte mne, prosím, kontaktovat.

Přihlášení








Přihlásit se na dané setkání lze pouze podepsanou přihláškou (zaslanou na e-mail/facebook) nebo
odevzdanou na předchozím Setkání a souhlasem s těmito Všeobecnými podmínkami účasti (dále jen
Podmínky).
O volných kapacitách je dobré se předem informovat buďto emailem, nebo telefonicky.
Organizátor si vyhrazuje právo na možnost zmenšení objednané plochy, nikoliv však po zaplacení faktury.
Organizátor si vyhrazuje právo na možnost změny umístění vystavovatele, a to až do data konání.
Organizátor pronajímá výstavní plochu a přiděluje ji, pokud se strany nedohodnou na přesném místě.
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu data ukončení podání přihlášek v případě naplnění kapacity.
Vystavovatel se zavazuje převzít zaplacenou plochu nejpozději do 8 hod. ráno v den zahájení výstavy.
Pokud tak neučiní nebo se telefonicky/emailem nedomluví na jiném čase, bere se tato skutečnost za
stornování účasti vystavovatele. Organizátor může poté volně nakládat s danou plochou, a to i v případě
zaplacení faktury.

Pronájem plochy a služeb

Vystavovatel je povinen uhradit nájemné za objednanou výstavní plochu a všechny objednané služby. Při

nesplnění této podmínky je organizátor oprávněn od smlouvy odstoupit.

Výše nájemného bude uvedena na faktuře, která bude zaslána cca 2-3 měsíce před konáním.

Cena za pronájem (smluvní) činí:
1. Kč 170,- / 1 stůl o rozměru ca 80x80 cm / od 6.00 – 14.00 hod.,
2. Kč 50,- / elektrická přípojka / od 6.00 – 14.00 hod.,
3. prostory si z volných míst vybere vystavovatel sám, dle aktuální obsazenosti, na základě zaslaného plánku.

Platební podmínky, storno podmínky

 Po obdržení závazné přihlášky od vystavovatele zašle organizátor zálohovou fakturu.
 Fakturu je nutné uhradit do 30 dnů; datum úhrady je připsání finančních prostředků na účet organizátora.
Anebo
po předchozí domluvě bude možné fakturu uhradit až na místě v den konání.
 Při zrušení účasti vystavovatelem se vystavovatel zavazuje zaplatit organizátorovi storno poplatek – viz.
níže.
 Storno poplatky:
1. storno 1 měsíc před konáním (do 04.08.2021) – poplatek ve výši 30% z celkové částky,
2. storno 14 dní před konáním (do 21.08.2021) – poplatek ve výši 50 % z celkové částky,
3. storno méně než 14 dní před konáním (od 22.08.2021) – poplatek ve výši 100 % z celkové částky.
 Zrušení účasti musí být provedeno písemnou formou a musí být prokazatelně doručené organizátorovi.
 Za zrušení účasti se považuje též nepřevzetí plochy dle Podmínek.
 V případě, že se výstava neuskuteční, budou všechny přihlášky a již přidělené výstavní plochy považovány za
zrušené a vystavovatelům budou vráceny všechny uhrazené platby.
Výstavba a instalace pronajaté plochy
 Vystavovatel je povinen před odchodem z výstavní expozice vypnout všechny elektrospotřebiče od
el.proudu.
 Při opouštění pronajatého výstavního stánku a výstavní plochy je vystavovatel povinen uvést vše do
původního
stavu a vrátit všechny movité předměty, které mu organizátor zapůjčil, nepoškozené. Pokud bude organizátor
pro
uvedení stánku, plochy nebo zařízení do původního stavu nucen provést další práce, budou vykonány na náklady
příslušného vystavovatele.
 Návoz a realizace vlastních pronajatých prostor je možný v den výstavy od 6.00 hod.

Letáky, inzerce, nápisy, katalogy a další formy propagace
 Vystavovatel je oprávněn propagovat svoje výrobky jen ve vlastním stánku.
 Jakýkoliv propagační a reklamní materiál může být umístěn výlučně ve stánku na pronajaté ploše. Plakáty,
upoutávky a veškeré jiné propagační předměty mohou být umístěny mimo stanoviště vystavovatele pouze v
místech k tomu organizátorem určených.

Pravidla platná v době konání

 Organizátor si vyhrazuje právo změnit provozní dobu výstavy, bez nároků vystavovatele. Smlouva o účasti
přitom
zůstává platná.
 Organizátor stanovuje, za jakých podmínek a komu bude, resp. nebude umožněn přístup na výstavu.
 V rozsahu stanoveném v těchto Podmínkách obdrží vystavovatel pro sebe a svůj personál 2 průkazy, které mu
umožní volný vstup do areálu a výstavního stánku v určeném termínu.
 Vystavovatel zodpovídá za důsledky svého jednání a jednání svého personálu.
 Vystavovatel je povinen během otevíracích hodin výstavy být osobně přítomen nebo zastoupen ve svém
výstavním stánku a mít stánek zpřístupněn návštěvníkům.
 Vystavovatel je povinen opustit pronajatý prostor do jedné hodiny od ukončení návštěvních hodin.
 Poskytnuté (zapůjčené) zařízení od organizátorů jako jsou stoly, židle, elektrické přípojky jsou vystavovatelé
povinni po skončení vrátit v původním stavu.

Úklid

 Závěrečný úklid a odvoz odpadů je v ceně nájemného.

Ostraha

 Všeobecná ostraha zabezpečená organizátorem nevylučuje možnost vzniku škody na předmětech nebo
osobách.

Pojištění – ztráta

 Účast na výstavě je na vlastní riziko vystavovatele. Organizátor nezodpovídá vystavovateli za ztrátu, zničení
nebo
jakékoliv poškození exponátů, vybavení a zařízení stánku, obalů a balicího materiálu bez ohledu na to, zda ke
zničení nebo jinému poškození došlo před začátkem, během nebo po skončení výstavy.

Ostatní podmínky

 Vystavovatel plně zodpovídá za dodržování Podmínek účasti, Provozně bezpečnostních předpisů a dokumentů
požární ochrany (požární řád, požární poplachové směrnice, evakuační plán – značení evakuačních cest).
 Vystavovatel a jeho pracovníci jsou povinni respektovat a dodržovat pokyny odpovědných prac. organizátora.
 Jakékoliv nároky, reklamace za práce a služby poskytnuté organizátorem ze strany vystavovatele musí být
uplatněny u organizátora bez zbytečného odkladu, a to písemnou formou, nejpozději do ukončení akce.
V opačném případě jeho právo zaniká.

