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22. MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA  
KONĚ V AKCI 2020 

5. září 2020 
  

POŘADATEL 

Dostihový spolek a.s. 

Pražská 607 

530 02 Pardubice 

IČO:48155110 

DIČ: CZ48155110 

Bankovní spojení: ČSOB 

Číslo účtu: 1732107/0300 

KONTAKTNÍ OSOBA: 

Pavla Kernová +420 770 158 723 
kernova@zavodistepardubice.cz 
 

Tel: +420 466 797 111 

Fax: +420 466 335 304 

www.zavodistepardubice.cz

závazná přihláška a objednávka     uzávěrka přihlášek do 31. 7. 2020 

Vystavovatel – obchodní jméno: 

Poštovní adresa, PSČ:         IČ:     

Fakturační adresa, PSČ:                       DIČ:     

Kontaktní osoba:      Telefon:   E-mail:     

Zastupuji zahraniční firmu:        Stát:     

Další spoluvystavovatel:            

Hlavní vystavovatelský obor:     Další obory:       

Popis exponátů:             
 

objednáváme                 cena 
Plocha                                       ⃝  VENKOVNÍ 400,- Kč/1m2      ⃝  KRYTÁ (tribuna D) 800,- Kč/1m2 

minimální rozměr objednané plochy: 4 m2 

délka:  

       

 hloubka :   

      m2: 

      délka:   
      hloubka: 
      m2:

              

Sleva               50 % – do 31. 7. 2020        

 Kč 

Uvedené ceny jsou bez DPH. 

Vystavovatel je povinen zajistit si výstavbu stánku v instalačních termínech. Pořadatel tuto činnost nezajišťuje. 

Vystavovatelské průkazy zdarma (do 20 m2
 - 2ks, do 50 m2

 - 4 ks, do 100 m2
 - 6 ks) 

 
1. Ke všem uvedeným cenám a k ostatním objednaným službám bude účtováno 21% DPH. 
2. Potvrzení této objednávky pořadatelem je v souladu s §555 a násl. občanského zákoníku a je považováno za 

řádné uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1746, odst. 2 občanského zákoníku mezi pořadatelem a 
objednatelem. Vystavovatel potvrzuje, že se seznámil a že souhlasí se Všeobecnými vystavovatelskými 
podmínkami, které jsou nedílnou součástí této přihlášky a že jejich znění je obsahem smlouvy uzavírané 
potvrzením objednávky pořadatelem mezi stranami. 

3. K přihlášce je objednatel povinen přiložit výpis z obchodního rejstříku nebo ověřenou kopii živnostenského listu. 
Je-li objednatel plátcem DPH, přiloží též kopii osvědčení o registraci vydaného příslušným správcem daně.  

Cena bez daně_________ Kč 

DPH 21%  Kč 

Cena celkem  Kč

Jednu kopii si ponechte. 

Potvrzení přihlášky  za Objednavatele 

Originál a ostatní 
zašlete k potvrzení.  datum:      razítko / podpis:      
 

za Dostihový spolek a.s. Pardubice 
 
datum:      razítko / podpis:      

 
 
Jednu kopii si ponechte. Dva originály včetně příloh a jejich součástí zašlete k potvrzení pořadateli.  
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PŘÍLOHA 
k přihlášce na 22. mezinárodní výstavu KONĚ V AKCI 2020 

5. září 2020 
 

Vystavovatel má po zaplacení všech poplatků nárok na parkovací kartu/karty (do 50 m2 - 1 ks, od 50 m2 - 2 ks), 1 katalog výstavy, 2 volné 

jednodenní vstupenky na výstavu. 
Dále má vystavovatel nárok na bezplatné zveřejnění v katalogu výstavy v části „Abecední seznam vystavovatelů“ pouze však v případě, že 

se závazně přihlásí na výstavu do termínu uzávěrky katalogu, a to do 31. 7. 2020 (jako datum závazného přihlášení se přitom bere den 

doručení závazné přihlášky řádně vyplněné a potvrzené objednatelem se všemi přílohami) 

 

text do katalogu                  bezplatný seznam vystavovatelů (VYPLŇTE!) 
 

Vystavovatel – obchodní jméno:            

Adresa:               

Telefon:     E-mail:      WWW.     

 
 

další možnosti prezentace objednatele za úhradu                              požadované zaškrtněte 
 

Umístění reklamního panelu v prostoru výstaviště  

Banner 4x1 m cílová rovina  ⃝           10.000,- Kč 

Banner 2x1 m paddock/kolbiště ⃝         5.000,- Kč 

 

Umístění inzerce / logo v katalogu výstavy  

Inzerát v katalogu výstavy 1/1 A5 ⃝           5.000,- Kč 

Umístění loga v katalogu   ⃝           2.500,- Kč 
Uzávěrka objednávek inzerce do katalogu výstavy je dne 31. 7. 2020 

 

 

zapůjčení nábytku na vybavení expozic 
 

- stůl obdélníkový, dřevěný, kovové nohy, délka 90 x160cm     200,- Kč/ ks   ks 

- židle čalouněná – kovová          60,- Kč/ ks   ks 

- stůl obdélníkový plastový          60,- Kč/ ks   ks 

- židle plastová            20,- Kč/ ks   ks 

- elektrická přípojka 220 V        300,- Kč/ ks   ks 
 

 

 

Poplatky jsou za zapůjčení nábytku na vybavení expozic po celou dobu trvání výstavy.  

 

Upozornění: 

Zemědělské školy a učiliště, které se budou podílet na programu, nejsou povinni uhradit částku za objednanou plochu. 

Chovatelské svazy a instituce, které mají uzavřenou smlouvu s pořadatelem nejsou povinni uhradit částku za objednanou plochu. 

Všechny uváděné ceny jsou bez DPH 21%. 

Jednu kopii si ponechte. 

Potvrzení přílohy  za Objednavatele 

Originál a ostatní 

zašlete k potvrzení.  datum:      razítko / podpis:      

 

za Dostihový spolek a.s. Pardubice 

 

datum:      razítko / podpis      

 

Jednu kopii si ponechte. Dva originály a přílohy zašlete k potvrzení pořadateli.  
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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI 
Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí závazné přihlášky na 22. mezinárodní výstavu KONĚ V AKCI 2020 

pořádanou ve dnech 5. 9. 2020 
Pořadatel: Dostihový spolek, a.s. Pardubice 

 

1. Registrace přihlášek vystavovatelů 
Výstavy se mohou zúčastnit fyzické a právnické osoby se sídlem v ČR nebo v zahraničí. Na základě řádně vyplněné přihlášky včetně příloh zašle 
organizátor výstavy vystavovateli potvrzenou kopii zaregistrované přihlášky zároveň s fakturou. 

 

2. Přidělení výstavních ploch - realizace expozic 
Po zaplacení fakturované ceny a po uzávěrce přihlášek obdrží vystavovatel od pořadatele písemné „Pokyny pro vystavovatele“ s konkrétním 
určením přidělené plochy. Auta vystavovatelů budou zaparkována na pořadatelem vymezeném prostoru. Případné parkování u pronajatého 
prostoru není možné – případně pouze na zaplaceném prostoru. 
O umístění plochy, případně jejím rozsahu a vhodnosti exponátů rozhoduje pořadatel, který si zároveň vyhrazuje právo po dohodě s 
vystavovatelem přiměřeně zvětšit, zmenšit či jinak uzpůsobit plochu podle technických možností jednotlivých vystavovatelských objektů. 
Velikost a druh přidělené výstavní plochy se zavazuje vystavovatel respektovat a zaplatit. Uspořádání a provoz stánku nesmí rušit provoz 
dalších expozic, odporovat veřejnému pořádku ani dobrým mravům. 
Vystavovatel odpovídá za veškeré škody, které při výstavbě, provozu a demontáži expozice prováděné jím nebo jím pověřenou firmou 
vzniknou a je povinen uvést vystavovací plochy do původního stavu na vlastní náklady nebo vzniklé náklady a škody uhradit. Přidělená plocha 
nesmí být vystavovatelem dále pronajímána třetí osobě.  
Objednavatel bere na vědomí, že uspořádání a provoz stánku nesmí rušit činnost dalších prodejců a návštěvníků akce, odporovat dobrým 
mravům nebo veřejnému pořádku, že je povinen řídit se rozumnými pokyny pořadatele a také, že každý další započatý metr čtvereční, včetně 
reklamních, propagačních poutačů či stojanů s vystaveným zbožím je účtován za částku 1 000,- Kč bez DPH a že k obsazení jakéhokoli dalšího 
prostoru těmito poutači či stojany nad rámec vymezeného prostoru stánku potřebuje předchozí písemný souhlas pořadatele 

 

3. Další služby 
Vystavovatel si může nad rámec v přihlášce uvedeného objednat reklamu v katalogu, v prostorách výstaviště a další služby uvedené v příloze 
přihlášky s nabídkou služeb, za podmínek tam uvedených. Pro další služby rovněž obdobně platí tyto Všeobecné podmínky účasti. 

 

4. Platební podmínky 
Potvrzení přihlášky a její přílohy pořadatelem plní funkci dohody o ceně poskytovaných služeb a uzavření smlouvy. Objednavatel obdrží 
potvrzení přihlášky a její přílohy. Fakturu, kde bude vyúčtována objednaná výstavní plocha, příp. též cena stánku realizovaného pořadatelem a 
cena dalších služeb, bude vystavena nejdéle 31. 7. 2020. Cena bude připsána nejpozději do 7. 8. 2020 na bankovní účet pořadatele č. ú. 
1732107/0300 nebo zaplacena hotově na pokladně pořadatele v místě jeho sídla, uhrazena je až tímto připsáním nebo úhradou na pokladně. V 
zákonné lhůtě obdrží vystavovatel daňový doklad. Při nástupu na výstavu se vystavovatel prokáže dokladem o zaplacení všech poplatků, jinak 
mu nebude umožněna účast na výstavě. Veškeré další služby, předem objednané či požadované vystavovatelem na místě budou hrazeny v 
hotovosti před vykonanou službou. 

 

5. Exponáty a obchodní zboží 
Vystavovatel plně odpovídá za své vystavené i nevystavené exponáty a obchodní zboží. Pořadatel výstavy neodpovídá vystavovateli za ztráty, 
odcizení, poškození nebo zničení exponátů či obchodního zboží, zařízení a dopravních prostředků. Vystavovatel může na svůj náklad dát pojistit 
exponáty či obchodní zboží. 

 

6. Bezpečnostní předpisy 
Vystavovatel je povinen dodržovat všechny předpisy technickobezpečnostní, provozní, dopravní, protipožární a provozní řád výstaviště. 
V prostorách, kde se koná výstava ani v jejich bezprostředním okolí, se nesmí používat ani skladovat žádné jedovaté, hořlavé, výbušné a jiné 
nebezpečné látky a kapaliny. 

 

7. Reklamace 
Bude-li vystavovatel chtít reklamovat dodané služby, provede se zástupcem pořadatele zápis o jím tvrzených vadách plnění ze strany 
pořadatele bezodkladně po vzniku reklamačního důvodu, tj, v průběhu výstavy a obě dvě strany tento zápis podepíší. Na reklamace, uplatněné 
až po skončení výstavy nebude brán zřetel. 

 

8. Storno 
Pokud vystavovatel zruší účast na výstavě po registraci přihlášky, bude účtován storno poplatek ve výši 25 % z celkové částky. Pokud bude 
účast zrušena méně než 15 dní před datem zahájení výstavy (tj. od 20. 8. 2020) je objednatel povinen uhradit stornopoplatek ve výši 50% z 
fakturované ceny objednaných služeb, přičemž pořadatel je oprávněn si jej strhnout z již uhrazené částky. Jestliže se přihlášený vystavovatel 
bez oznámení nedostaví na výstavu, stornopoplatek činí 100% ceny fakturovaných služeb.  

 

9. Všeobecná ustanovení 
Vystavovatelé a jejich realizační týmy jsou povinni se řídit při stavbě a přípravě expozic „Pokyny pro vystavovatele“, které jsou uvedeny na 

internetových stránkách pořadatele www.zavodistepardubice.cz  Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky pouze v prostorech 

své expozice, tj. prostorech jím pronajaté plochy. Veškeré zásahy do objektů nebo cizích či volných ploch jsou zakázány. Přípojky elektřiny a 
telekomunikační služby je možno objednat výhradně za podmínek, které jsou specifikovány v pokynech pro vystavovatele.
 

http://www.zavodistepardubice.cz/

