VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI NA VÝSTAVĚ
Organizátor:
PROFISTROJE.CZ s.r.o., IČ: 05201756, DIČ: CZ05201756
Sídlo: Mlýnská 1190, 735 81 Bohumín-Šunychl
Tel.: +420 737 927 233, E-mail: info@profistroje.cz

Článek I
Pořadatel akce
PROFISTROJE.CZ s.r.o., Mlýnská 1190, 735 81 Bohumín-Šunychl, IČ: 05201756,
DIČ: CZ05201756 (dále jen Organizátor)
Článek II
Přihlášky a přidělování ploch
1. Závazná přihláška k účasti na výstavě v rozsahu dvou stran písemného formuláře
A4 je pro vystavovatele závazná. Organizátor rozhoduje o přijetí přihlášky, rozměrech
a umístění výstavní expozice. Organizátor není povinen vyhovět případnému
požadavku vystavovatele na přesné umístění jeho expozice v rámci areálu výstavy.
2. Po obdržení řádně vyplněné Závazné přihlášky k účasti na výstavě zašle
organizátor vystavovateli elektronickou formou potvrzení o přijetí přihlášky.
Potvrzením přijetí přihlášky je uzavřena smlouva, kterou se organizátor zavazuje
poskytnout vystavovateli na výstavě plochu pro umístění výstavní expozice
a vystavovatel se zavazuje provést na přidělené ploše prezentaci exponátů
a zaplatit organizátorovi za poskytnutí plochy cenu specifikovanou v přihlášce dle
výměry přidělené plochy pro umístění výstavní expozice.
3. Po potvrzení přijetí přihlášky organizátor vyzve vystavovatele k zaslání
elektronických podkladů k exponátům a značkám, které bude prezentovat na své
výstavní expozici. Tyto informace pak následně budou uvedeny na internetových
stránkách www.demogreen.cz.
4. Po ukončení termínu přijetí přihlášek vystavovatelů zašle organizátor
vystavovateli informaci o umístění jeho výstavní expozice. Umístění jednotlivých
výstavních expozic bude činěno s ohledem na tematiku expozice vystavovatele
a požadované provádění činností na předváděcí ploše.
Článek III
Cena za poskytnutí plochy pro umístění výstavní expozice a doplňkové služby
1. Plocha pro umístění expozice se dělí na plochu výstavní a plochu předváděcí
(volitelná).
2. Ceny za poskytnutí plochy jsou vždy uvedeny v přihlášce nebo v oficiální
pozvánce pro vystavovatele a je účtována za každý započatý m2 přidělené plochy
pro umístění expozice. Nejmenší možná výstavní plocha je 25 m2, předváděcí
plocha pak může být vždy maximálně 7-násobek plochy výstavní.
3. Přidělenou plochu pro umístění expozice nesmí vystavovatel přenechat třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu organizátora.
4. Cena za objednané doplňkové služby bude sjednána na základě individuální
dohody mezi organizátorem a vystavovatelem. Tato cena pak bude připočtena
do celkového vyúčtování po ukončení výstavy.
Článek IV
Cenové a platební podmínky
1. Veškeré ceny za plnění poskytnutá organizátorem jsou cenami sjednanými dohodou
v souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Ceny jsou
uvedeny bez DPH, k cenám bude účtována výše DPH dle platné legislativy.
2. Před zahájením výstavy vystaví Organizátor vystavovateli fakturu – daňový
doklad, vystavovatel se zavazuje uhradit fakturu v termínu splatnosti na ní uvedeném.
Článek V
Výstavní exponáty
1. Výstavním exponátem se rozumí předmět (výrobek, zboží nebo právo
k nehmotným statkům), který je vystaven v prostoru výstavní expozice vystavovatele.
2. Vystavovatel je oprávněn učinit předmětem své prezentace na výstavě pouze
výstavní exponát, jehož je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem a který není
nelegálním padělkem hmotné či nehmotné povahy porušujícím právní předpisy
duševního vlastnictví platné na území ČR. Organizátor rovněž neodpovídá za jakékoli
škody, které vzniknou vystavovateli v důsledku porušení tohoto ustanovení z jeho strany.
3. Návoz a odvoz exponátů se řídí pokyny viz Článek VI. Není přípustné přivážet či
odvážet výstavní exponáty během konání akce.
Článek VI
Výstavba a příprava výstavních expozic
1. Vystavovatel je povinen provést výstavbu a přípravu výstavních expozic v termínu
2 dny před zahájením výstavy (pondělí a úterý 24.–25. 5. 2021 vždy od 8 hod. ráno).
V den zahájení výstavy (středa 26. 5. 2021) již nelze provádět jakékoli přípravné práce
na výstavních expozicích a ani nebude umožněn dovoz výstavních exponátů!
2. Vystavovatel je povinen zajistit demontáž a odvoz výstavních expozic
neprodleně po ukončení výstavy (ve čtvrtek 27. 5. 2021 nejdříve od 15 hod.
a v pátek 28. 5. 2021 od 7 hod.), nejpozději však do 15 hod. dne 28. 5. 2021.

Vyškov 26.–27. 5. 2021
areál sportovního letiště
3. Po dobu trvání výstavy je vystavovatel oprávněn provádět manipulaci s výstavní
expozicí (změny, dovoz nebo odvoz exponátů) pouze s předchozím písemným
souhlasem organizátora.
4. Před zahájením a po ukončení výstavy bude k dispozici odpovídající
manipulační technika pro vyložení/naložení strojů a jiných exponátů z/do nákladních
aut a kamiónů. Vystavovatel je povinen organizátorovi sdělit v dostatečném
předstihu před zahájením výstavby a přípravy výstavních expozic své požadavky
na manipulační techniku na místě výstavy.
Článek VII
Propagace vystavovatele
1. Vystavovatel je oprávněn propagovat své exponáty pouze v prostoru vlastní
expozice, pokud nebylo sjednáno jinak na základě individuální dohody mezi
vystavovatelem a organizátorem.
2. Předvádění prezentovaných strojů a techniky je umožněno pouze na vlastní
předváděcí ploše. Hudební produkce na expozici vystavovatele není povolena. Akustická
reklama smí být prováděna pouze s předchozím písemným schválením organizátora.
Umísťování poutačů a vlajek, distribuce letáků, vylepování propagačních a informačních
materiálů mimo vlastní expozici není dovoleno. Organizátor je oprávněn veškerou
neoprávněně umístěnou reklamu zakázat, resp. na náklady vystavovatele odstranit.
3. V rámci ceny za poskytnutí výstavní expozice bude vystavovatel a jim prezentované
produkty a značky uveden na internetových stránkách www.demogreen.cz a v tištěném
informačním bulletinu výstavy.
Článek VIII
Pojištění, bezpečnost práce a ostraha prostoru výstavy
1. Organizátor neodpovídá vystavovateli za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození
výstavního exponátu, vybavení a zařízení výstavní expozice, zboží, obalů a balicího
materiálu, odložené věci na výstavní expozici, bez ohledu na to, zda se zničení či
jiné poškození stalo před zahájením, během či po skončení výstavy. Vystavovatel
k tomu účelu uzavře vlastní pojištění.
2. Vystavovatel odpovídá za bezpečnost práce v prostoru své výstavní expozice.
Praktické ukázky strojů a techniky mohou být prováděny pouze ve vymezeném
prostoru expozice – předváděcí ploše a mohou být vykonávány pouze proškolenými
pracovníky vystavovatele.
3. Během konání výstavy i během dní příprav a demontáže (pondělí až pátek
24.–28. 5. 2021) výstavních expozic bude celý výstavní areál střežen bezpečnostní
agenturou.
Článek IX
Závěrečná ustanovení
1. Veškeré změny a doplňky Závazné přihlášky k účasti na výstavě lze činit pouze
písemnou formou na základě dohody organizátora a vystavovatele.
2. Smluvní strany si v souladu s ust. § 355 obchodního zákoníku sjednaly, že
vystavovatel je do dne zahájení výstavy oprávněn smlouvu uzavřenou na základě
Závazné přihlášky k účasti na výstavě zrušit zaplacením odstupného ve výši 50 %
z celkové ceny za přidělenou plochu. Zaplacením odstupného se tato smlouva
uzavřená mezi organizátorem a vystavovatelem ruší.
3. Poruší-li vystavovatel svoji povinnost provést na přidělené ploše prezentaci
exponátů specifikovanou v článku II odst. 2. těchto Všeobecných podmínek účasti
na výstavě, je povinen zaplatit organizátorovi smluvní pokutu ve výši 50 % z celkové
ceny za přidělenou plochu.
4. V případě, že organizátor v důsledku jim nezaviněných okolností („vis major“)
nemůže zahájit výstavu, nebo zajistit její konání po celou dobu jejího trvání, uvědomí
o tom ihned vystavovatele. Veškeré závazky vzniklé organizátorovi z uzavřené
smlouvy o účasti zanikají. V tomto případě nepřísluší vystavovateli žádný nárok
na náhradu vzniklých škod.
5. Bude-li na základě pokynu příslušných státních orgánů vydaného k odvrácení
hrozící škody vyklizen areál výstavy a dojde-li v důsledku toho ke škodě na majetku
vystavovatele, tj. k poškození, zničení nebo odcizení tohoto majetku, jedná se o stav
krajní nouze a organizátor neodpovídá za škodu takto vzniklou.
6. Vystavovatel může uplatnit reklamaci za práce a služby poskytnuté
organizátorem u zodpovědného pracovníka bez zbytečného odkladu, a to pouze
písemnou formou. Jinak jeho právo zaniká.
7. Smluvní strany si sjednaly, že jejich právní vztah založený smlouvou uzavřenou
na základě Závazné přihlášky k účasti na výstavě vystavovatele se řídí zákonem
č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem. Smluvní strany si dále sjednaly, že veškeré
spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány u věcně
příslušného soudu určeného dle místa sídla organizátora.

