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Pořadatel

Vego Prag, Jeseniova 77,
130 00 Praha 3
Tel.: +420 271 770 953
Fax: +420 222 584 589
E-mail: vegoprag@vegoprag.cz
Mobil: +420 603 445 026
www.vinodelikatesy.cz

26. 4. – 28. 4. 2016

Závazná přihláška k účasti firmy

(uzávěrka závazných přihlášek je 31. 12. 2015)

Firma – vystavovatel:

Město:

Adresa:

PSČ:

Fakturační adresa:
Kontaktní osoba:

Do katalogu zařadit nejlépe pod písmeno:

www:
Telefon:

E-mail:
Mobil:

*DIČ:

Fax:
IČO:

ANO

**Ve vašem stánku bude SPOLUVYSTAVOVATEL:

NE

V naší expozici budou vystupovat jako spoluvystavovatelé tyto firmy:
ÚDAJE O SPOLUVYSTAVOVATELI (Pokud nebude stačit prostor, připojte prosím volný list papíru. Přiložte též v angličtině.)
TEXT SPOLUVYSTAVOVATELE do katalogu – zašlete prosím na e-mail: vegoprag@vegoprag.cz

Firma – spoluvystavovatel:

.Město:.

Adresa:

PSČ:

www:
Telefon:
*DIČ:

E-mail:
Mobil:

Fax:
IČO:

TEXT do katalogu veletrhu. Text je povinný a v rozsahu 5 řádků zdarma. Přiložte též v angličtině.
TEXT – prosím zašlete zároveň s přihláškou na e-mail: vegoprag@vegoprag.cz
(Text : 1 řádek = cca 60 znaků, 5 řádků je zdarma, za každý další řádek účtujeme 100 Kč. Pro každého spoluvystavovatele zašlete text zvlášť (právo na chybu v tisku vyhrazeno). Zápis do katalogu, prosím, zašlete obratem.
Uzávěrka zápisu do katalogu je 1. 3. 2016. V čase od 1. 3. do 15. 3. je katalog odesílán do tiskárny. Zápis zaslaný
po 1. 3. bude zpoplatněn částkou 1 000 Kč. Po datu 15. 3. 2016 již zápis do katalogu není proveditelný.
**OTIŠTĚNÍ LOGA černobíle u názvu vaší firmy v katalogu požadujete:
ANO
NE
Výška cca 20 mm, cena 500 Kč – logo v černobílém provedení zašlete obratem ve formátu JPG, TIF či EPS na e-mail:
vegoprag@vegoprag.cz.
**BAREVNÁ INZERCE do katalogu – objednáváme: e-mail salabova@vegoprag.cz
ANO
NE
Strana uvnitř katalogu
4 800 Kč, 2. a 3. Dvojstrana obálky
24 000 Kč, 4. Zadní strana obálky
42 000 Kč
**Exkluzivní reklama billboardu na pódiu – objednáváme:
reklamní billboard za pódiem ......... 42 000 Kč
*Plátci DPH přiloží k této přihlášce kopii o registraci plátcovství , ** zakroužkujte, *** zapište počet

ANO

NE
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Objednávka prázdné plochy
***OBJEDNÁVÁME POUZE HOLOU PRÁZDNOU
Ceny plochy objednané do uzávěrky 31. 12. 2015
Řadová

m2: 1 990 Kč/m2

Rohová

m2: 2 390 Kč/m2 (min. 5 m2)

(min. 4 m2)

PLOCHU (v hale – minimálně 4 m2).

Obchozí ze 3 stran
Ostrovní

m2: 2 590 Kč/m2

m2: 2 990 Kč/m2

(min. 20 m2)

(min. 30 m2)

Standardní hloubka plochy je 4 nebo 3 metry, jiný rozměr nutno projednat.
Výsledný rozměr Vaší plochy: hloubka

m, šířka

m

Ceny ploch objednaných po uzávěrce po 1. 1. 2016 jsou s příplatkem +10%, po 1. 2. 2016 +20%
Objednávka stavby stánku
**KLASICKÁ STAVBA STÁNKU – NÁSLEDUJE POUZE PO OBJEDNANÉ PLOŠE
Zajistíme si sami
Objednáme u MAC Praha
Ve věci stavby stánků se obracejte na společnost MAC Praha, Komunardů 28, Praha 7
Tel.: 220 800 140, fax: 220 876 872, mobil: 602 661 437 – p. Polický, e-mail: filip@macpraha.cz
Cena stánku včetně inventáře, koberec, stěny, pulty, lednice, vitriny atd. dle Vašich představ je cca 1 000 Kč/m2
Vše naleznete na www.macpraha.cz nebo na našem webu.
Zjednodušená možnost pro malé firmy – plocha + stánek
**OBJEDNÁVKA

PLOCHY, VČETNĚ POSTAVENÉHO MALÉHO STÁNKU
– kompletně zajistíme.
  Micro-stánek 4 m2 cena 9 900 Kč (příplatek za roh 2 600 Kč)
Roh:
(omezený počet)

ANO

NE

Zahrnuje: plocha 4 m2 řada, 1 barová židle, (odstíněný prostor 200 x 200 cm), límec pro případné označení, pult 50 x 100 cm, polička 30 x
100 cm, jeden vystavovatelský průkaz, mikrostánek je pouze pro jednoho vystavovatele (žádný spoluvystavovatel). U mikrostánku není žádná
možnost doobjednávky inventáře, služeb ani změn s výjimkou el. přípojky a nápisu na límec. Nápis na límec do 18 znaků jedné barvy 500 Kč.
Nápis:
ANO
NE
Nápis na límec vyplňte zde:

  Micro XL-stánek 6 m2 cena 12 400 Kč (příplatek za roh 2 900 Kč)

(omezený počet)

Roh:

ANO

NE

Zahrnuje: plocha 6 m2 řada, 1 barová židle, (odstíněný prostor 200 x 300 cm), límec pro případné označení, pult 50 x 100 cm, polička 30
x 100 cm, 1 x prosklená vitrina 50 x 50 x 250 cm, 2 vystavovatelské průkazy, mikrostánek je pouze pro jednoho vystavovatele (žádný spoluvystavovatel). U mikrostánku není žádná možnost doobjednávky inventáře, služeb ani změn s výjimkou el. přípojky a nápisu na límec. Nápis
na límec do 18 znaků jedné barvy 500 Kč.
Nápis:
ANO
NE
Nápis na límec vyplňte zde:

  Mini-stánek 9 m2 cena 29 900 Kč (příplatek za roh 3 600 Kč)

Roh:

ANO

NE

  Standard-stánek 12 m2 cena 39 900 Kč (příplatek za roh 4 600 Kč) Roh:

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

Zahrnuje: plocha 9 m2 řada, stěny stánku 3 x 3 m, 1 x pult 50 x 100 cm, 1 x prosklená vitrina 100 x 50 x 250 cm, stůl + 4 židle, koberec, lednice
+ přípojka 500 W, 3 vystavovatelské průkazy, nápis na límec v ceně do 18 písmen (bez loga) v černé barvě (varianta roh = 2x nápis na límec).
Nápis na límec vyplňte zde:

Zahrnuje: plocha 12 m2 řada, stěny stánku 4 x 3 m, 1 x pult 50 x 100 cm, 1 x prosklená vitrina 100 x 50 x 250 cm, stůl + 4 židle, koberec, lednice
+ přípojka 500 W, sklad, 4 vystavovatelské průkazy, nápis na límec v ceně do 18 písmen (bez loga) v černé barvě (varianta roh = 2x nápis na límec).
Nápis na límec vyplňte zde:

  Klasik-stánek 20 m2 cena 59 900 Kč (příplatek za roh 5 600 Kč)

Roh:

Zahrnuje: plocha 20 m2 řada, stěny stánku 5 x 4 m, 2 x pult 50 x 100 cm, 2 x prosklená vitrina 100 x 50 x 250 cm, 2 stoly + 8 židlí, koberec, lednice + přípojka
500 W, sklad, 8 vystavovatelských průkazů, nápis na límec v ceně do 18 písmen v černé barvě + barevné logo na límec (varianta roh = 2x nápis na límec).
Nápis na límec vyplňte zde:

Límec na stánku může obsahovat též barevné logo vaší společnosti – 500 Kč
(soubor do 1 MB zašlete e-mailem)
*Plátci DPH přiloží k této přihlášce kopii o registraci plátcovství , ** zakroužkujte, *** zapište počet
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Objednávka technických služeb

Všechny neoznačené služby budou automaticky považované za NEOBJEDNANÉ. Veškeré služby musejí být zapsány v přihlášce, nelze je objednat telefonicky pouze písemně e-mailem. 30 dnů a méně před konáním veletrhu bude ke každému doplňku služeb elektřiny (doobjednání, přeobjednání, zrušení,
změna na jinou přípojku) přiúčtován manipulační poplatek 500 Kč za jednu přípojku. Doobjednávky až v čase montáže jsou s příplatkem 100 % ceny.
**Objednávka el. energie po dobu trvání výstavy.
Denní a noční proud pouze pro lednice – Lednicová přípojka do 500 W (pouze pro lednici!)
2 000 Kč
Pouze denní proud (nefunguje v nočních hodinách)
   do 2,2 kW - 3 950 Kč
   do 4,4 kW - 5 900 Kč
   do 6,6 kW - 8 700 Kč
   do 10,5 kW - 11 200 Kč
   do 16,5 kW - 14 900 Kč
**Objednávka ledu – 20 Kč/kg:

objednáváme denně

balení (po 5 kg)

**Úklid stánku: úklid stánku představuje omytí stolů/pultů, luxování – 20 Kč/m2/den
úklid probíhá od 10 do 10.55 ráno

ANO

NE

SERVIS SKLA – zdarma: V hale bude umístěno několik mycích servisních středisek Winterhalter, kde budou
použité sklenice vyměněny zdarma za čisté - kus za kus. Každý návštěvník a vystavovatel si může v tomto středisku
zapůjčit na kauci libovolné množství skla. Po skončení celé akce bude kauce vrácena.
**Přípojka vody a odpadu bez dřezu
ANO
NE
Jedno přípojné místo 5 300 Kč (montáž, demontáž, vodné + stočné)
**Přípojka vody a odpadu s dřezem
ANO
NE
Jedno přípojné místo 6 300 Kč (montáž, demontáž, vodné + stočné)
***Bonus vystavovatelům – zlevněná vstupenka zdarma:
Sleva na vstupenku – 200 Kč. Dle zakoupené plochy vám automaticky zašleme zlevněné vstupenky (na 1 m2 zakoupené
plochy 4 zlevněné vstupenky) pro vaše klienty. V případě, že je takto neorazítkované rozešlete, nevzniknou vám žádné
náklady (váš klient však musí při vstupu zaplatit 200 Kč). Můžete je také rozeslat orazítkované, pak má váš klient vstup
zdarma. Placené vstupné je 400 Kč - sleva 200 Kč = 200 Kč. Těchto 200 Kč vám pak bude vyúčtováno za každý útržek
vstupenky s razítkem vaší společnosti (dle vzoru razítka na této přihlášce).
**Soutěže nejlepších vín o Zlatý pohár veletrhu se zúčastníme
ANO
NE
Šest adjustovaných vzorků a přihlášku (viz web) zašlete na naši adresu nejpozději do 21. 3. 2016 – první jarní den.
(Soutěž je pouze pro vystavovatele či spoluvystavovatele zdarma. Nejste-li vystavovatel či spoluvystavovatel je nutné
zaplatit jednorázový poplatek 3 000 Kč.)
Účast v soutěži o značku kvality TOP Delikatesa
Veškeré informace k soutěži najdete na www.topdelikatesa.cz.

ANO

NE

Bonus vystavovatelům:
ANO
NE
Při vaší klasické účasti na veletrhu (jste-li vystavovatel či spoluvystavovatel) můžete získat zvýhodnění při souběžné
účasti v B2B zóně.
Požaduji relativní umístění plochy v orientačním rastru, tak jako vloni:
ANO
NE
Děkujeme touto cestou za vaši věrnost a pokud si přejete stejné místo, uděláme pro to vše, co bude v našich možnostech.
Avšak rastr plochy není a nikdy nemůže být zcela stejný. Přesto se pokusíme o přibližně stejné umístění vaší expozice.
Registrační poplatek pro vystavovatele činí 4 000 Kč – Registrační poplatek za spoluvystavovatele 2 000 Kč.
Vystavovatelské průkazy jsou zdarma (na 4m2 zakoupené plochy 1 průkaz) navíc je možno zakoupit průkaz za 1 000 Kč/kus.
Všechny ceny uvedené v této přihlášce jsou uvedeny bez DPH. Konečný daňový doklad bude zasílán e-mailem
a poštou po skončení akce.

Všeobecné podmínky účasti na výstavě
Článek I - Účast na akci a přidělení ploch
Základní podmínkou účasti na akci je doručení řádně
vyplněné Závazné přih lášky a zaplacení uvedených
pop latků vystavovatele, příp. spoluv ys tav ovatele. Po
obdržení Závazné přihlášky zašle pořadatel vystavovateli
zálohovou fakturu na částku odpovídající 100% ceny
pronájmu za objednanou plochu včetně objednaných
služeb, registračního poplatku (včetně DPH). Teprve po-

tom, co bude fakturovaná částka připsána na příslušný
účet pořadatele, bude vystavovatel zaregistrován a bude
mu zaslán daňový doklad k platbě.
Závaznou přihlášku je nutno zaslat společně s objednávkou dalších služeb a objednávkou zápisu do katalogu
doporučeně na adresu pořadatele do 31.12. 2015.
Po konečném zpracování přihlášek (přibližně 14 dní před
výstavou) obdrží vystavovatel konečný rastr výstavních

ploch se zakreslením umístění své expozice. Pořadatel si
vyhrazuje právo na zmenšení objednané plochy, na změnu
jejího tvaru a umístění - objednávka účasti je i v tomto
případě pro vystavovatele závazná.
Uhrazení zálohové faktury je podmínkou pro zahájení
montáže expozice.
Pokud není potvrzená plocha ze zavinění pořadatele výstavy
vystavovateli k dispozici, má vystavovatel nárok na vrácení

*Plátci DPH přiloží k této přihlášce kopii o registraci plátcovství , ** zakroužkujte, *** zapište počet
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uhrazeného nájemného. Požadavky na úhradu škody
pořadatel nebude akceptovat a nebude je hradit.
Zaregistrováním přihlášky a zařazením do seznamu
vystavovatelů vzniká mezi pořadatelem a vystavovatelem
smluvní vztah.
Článek II - Výstavní plocha
Pořadatel pronajímá:
•
krytou výstavní plochu bez zařízení, s možností
přivedení elektrické energie, na základě objednávky
•
volnou výstavní plochu na vymezených venkovních
plochách jen na základě zvláštní dodatečné objednávky vystavovatele
Standardní hloubka expozic je 4 m nebo 3 m.
Pokud si vystavovatel sám nezajistí stánek nebo jeho
realizaci neobjedná u pořadatele, bude mít k dispozici
pouze neohraničenou objednanou výstavní plochu.
Koncepce výstavy předpokládá klasické pravoúhlé
uspořádání výstavního rastru, v němž budou k dispozici
následující plochy pro expozice:
• řadové, s volnou čelní stěnou
• rohové, se dvěma otevřenými stranami
• obchozí ze tří stran se třemi otevřenými stranami
• ostrovní, všechny čtyři strany volné
Článek III - Časové údaje
Výstava bude zahájena 26. 4. 2016 a ukončena 28. 4. 2016,
její montáž proběhne od 24. 4. 2016. Demontáž proběhne
28. 4. 2016 – od 20.00 do 24.00 hodin a vyklizení nejpozději
do 02 hod. ráno 29. 4. 2016.
Článek IV - Výstavba stánků
K dispozici budou typové stánky z běžného stavebnicového
systému o rozměrech: 3x3, 3x4, 3x5, 4x4, 4x5 a 4x6 metrů.
Tyto stánky obsahují:
•
obvodové stěny z bílých panelů
•
koberec
•
límec pro označení expozice bez potisku
(Přípojku a odběr elektrické energie typových stánků je
třeba objednat).
Vystavovatel, který nevyužije nabídky pořadatele a stavbu
stánku si zajišťuje sám nebo prostřednictvím své agentury,
je povinen předložit včas půdorys a čelní pohled stánku
s vyznačením výškových dominant ke schválení pořadateli.
Vystavovatel je povinen dodržovat rastr výstavní plochy, tzn.
ničím půdorysně nepřesahovat vyměřenou plochu.
Žádná část expozice nesmí být fixována do podlahy haly!
Vystavovatel je povinen opustit výstavní plochu po
demontáži ve stavu, v jakém byla před zahájením montáže.
Při zničení, nadměrném znečištění apod., je vystavovatel
povinen uhradit škodu podle skutečně vzniklých nákladů
při odstraňování škod a znečištění. V případě opožděné
likvidace (zbourání) stánku přes stanovený čas bude
vystavovatel pokutován částkou 100 000 Kč za každou
opožděnou hodinu.
Vybavení stánků mobiliářem je možné doobjednat.

Pořadatel také nabízí výstavbu individuálních stánků podle
zvláštních požadavků vystavovatele včetně vybavení mobi
liářem.
Vybavení mobiliářem u stánků nerealizovaných pořadatelem
je možné pouze omezeně.
Článek V - Cena a platební podmínky
Ceny uvedené v ceníku jsou bez DPH. Veškeré platby
budou poukázány na účet pořadatele u ČSOB CZK účet:
212182117/0300, jako variabilní symbol bude použito číslo
vydané faktury.
V základní ceně nájmu a registračním poplatku je zahrnuto:
•
registrace vystavovatele včetně zařazení do katalogu
v rozsahu uvedeném v ceníku
•
uvedení na orientačních tabulích u vstupu
•
jeden vystavovatelský průkaz na 4 m2 zakoupené
plochy
•
montážní a demontážní průkazy pro realizační týmy
•
katalog výstavy
•
nájemné za plochu
V ceně nájmu plochy a registračního poplatku nejsou
zahrnuty:
•
obvodové stěny stánku ani jeho jiné vybavení
•
stěny sousedních stánků
•
technické služby, přípojky atd.
Za každou další firmu, kterou bude vystavovatel prezentovat ve své expozici (předv ed ením exponátů, panelem, firemním logem, názvem firmy, prospekty, video
prog ramem a jinak) je vystavovatel povinen uhradit
registrační poplatek spoluv ys tav ov atele. Firma takto
řádně zaregistrovaná bude v plném rozsahu uvedena
v katalogu výstavy. V případě porušení této zásady bude
vystavovatel povinen uhradit registrační poplatek spoluvystavovatele v plné výši v průběhu výstavy a smluvní
pokutu 5 000 Kč (a to bez nároku na uvedení v katalogu).
Jakákoliv ozvučená hudební produkce je zakázána. V
případě, že ji pořadatel povolí, vystavovatel si sám uzavře
smlouvy se společnostmi OSA a Integram.
Článek VI - Stornovací podmínky
Pořadatel vyúčtuje vystavovateli v závislosti na termínu
rušení přihlášky následující část z celkové částky:
•
do 10 týdnů před zahájením 40%
•
do 8 týdnů před zahájením 60%
•
do 4 týdnů před zahájením 80%
•
méně než 4 týdny před zahájením 100%
Článek VII - Technické služby
Pořadatel zajistí na své náklady pracovní osvětlení, požární
službu, běžný úklid mimo expozice. Pořadatel nezajišťuje
pojištění vaší expozice.
Na objednávku vystavovatele zajistí pořadatel do všech
expozic přívod elektřiny, vody a úklid.
Elektrická zařízení vystavovatelů musí odpovídat ČSN,
použité vedení musí vyh ov ovat svým průřezem jinak
nebude připojeno.

Elektrorevize je povinná a je zahrnuta do ceny elektrické
energie.
Bude-li vystavovatel používat lednici, je třeba objednat
připojení ke zvláštnímu lednicovému okruhu, který nebude
v noci vypínán.
Článek VIII - bezpečnost a pojištění
Vystavovatel nesmí ve své expozici ani na území výstavního
areálu skladovat nebo používat žádné hořlavé a radioaktivní
látky, výbušniny, žíraviny, jedy a jiné zdraví škodlivé látky.
Vystavovatel je povinen dodržovat platné technicko
-bezpečnostní předpisy.
Pořadatel nezodpovídá vystavovatelům ani
spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení nebo jakékoliv
poškození exponátů, vybavení a zařízení stánků, obalů,
balících materiálů bez ohledu na to, zda ztráta, zničení nebo
jiné poškození vznikly při montáži, dopravě či v průběhu
výstavy. Vystavovatel si proto může nechat pojistit vlastní
pojišťovnou všechny exponáty a výše uvedené materiály a
to jak svoje, tak i spoluvystavovatelů na celou dobu jejich
přítomnosti ve výstavním areálu proti veškerým nebezpečím,
který pro majetek vystavovatele přichází v úvahu.
Článek IX - Požární předpisy, elektrotechnické
předpisy, směrnice pro provoz dočasné elektroinstalace
Po dobu konání výstavy, při montáži a demontáži je ve všech
krytých prostorách areálu zákaz kouření.
Vystavovatel je povinen dodržovat v průběhu montáže,
po celou dobu průběhu a demontáže právní předpisy
ČR a technické normy pro výše uvedené oblasti včetně
bezpečnosti práce a manipulace s veškerým technickým zařízením. Dále je povinen respektovat příslušné
protipožární předpisy platné pro výstavní prostory a pokyny
odpovědných pracovníků požární asistenční služby a
pracovníků pořadatele výstavy.
Prozatimní elektrická zařízení musí být v souladu s ČSN
341090 a musí vyhovovat všem ostatním platným elektro
technickým předpisům. Elektroinstalační práce může
provádět pouze firma s oprávněním k této činnosti podle
Vyhl. ČÚBP č. 20/79 Sb.
Článek X - Závěrečná ustanovení
Veškeré nároky ze strany vystavovatele vůči pořadateli
musí být po dobu montáže a v průběhu výstavy předloženy
písemně do konce výstavy, po dobu demontáže do jejího
skončení.
Jakékoliv další nároky ze strany vys tav ovatelů vůči
pořadateli výstavy mohou být uplatněny do 2 týdnů po
skončení výstavy.
Prohlášení
Prohlašujeme, že jsme se seznámili a souhlasíme se
Všeobecnými podmínkami účasti na výstavě. Žádáme
zaslání zálohové faktury za pronájem plochy a registrační
poplatky, abychom mohli být zaregistrováni po její úhradě
jako vystavovatelé. Zavazujeme se, že do zahájení montáže
naší expozice tuto zálohovou fakturu uhradíme.

Hudební produkce na halách je zakázána. Výjimky je nutno projednat s pořadatelem.
NEPŘEHLÉDNĚTE! Včas zaslaná přihláška je zárukou dobrého umístění!

...............................................................................................................................................................................................................................................

Firma:

Jméno jednatele (čitelně)

Podpis:

Datum:

Vaše razítko:
(slouží také jako vzor pro slevu na vstupném,
pokud vstupenky orazítkujete)

Tento originál zašlete prosím poštou a e-mailem na naši adresu.
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