ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - SMLOUVA

TERMÍN UZÁVĚRKY
30. 07. 2018

Objednávka služeb a vybavení

VYSTAVOVATEL
Vystavovatel/Obchodní název firmy: ……………………..….…………………………………………………………………………………………………………..….………………….…………….
Adresa: ….……………………………………….…………………….

Město:

……………………….…………………..…

PSČ:

..………...………………………………….

IČ:

……….……………………………..……………………....

DIČ:

……….……………………………………..

Stát:

……………..……………………..…..……

Tel.:

.………………………….………………………………..

Fax:

…………………….………………………..

GSM:

………………………………………………

www:

.……………………………...……………………………

E-mail:

………………………………………………

Člen svazu: …………………………………………..

Tel.:

……………………………………………..

E-mail:

Kontaktní osoba: ………………………………………….…….

………………………………………………

Výše uvedené kontaktní údaje vaši firmy budou ZDARMA zapsány jako základní zápis v katalogu vystavovatelů.

DOPLNIT DO KATALOGU VYSTAVOVATELŮ ZDARMA:

NOMENKLATURA
1 pokojové rostliny
1 mladé rostliny
1 řezané květiny
1 semena, cibuloviny
1 trvalky, letničky a dvouletky 1 mobilní zeleň
1 okrasné traviny
1 kobercové trávníky
1 vodní rostliny
1 floristika
1 okrasné dřeviny
1 zahradní architektura
1 sadové, alejové stromy
1 keramika
1 ovocné dřeviny
1 skleníky, fóliovníky
1 ovoce
1 závlahy
1 a jiné…………………………………………………

1 agrochemie
1 hnojiva, pesticidy
1 přípravky proti škůdcům
1 zemina, substráty
1 expedice, doprava
1 floristické potřeby
1 floristické doplňky
1 školkařské potřeby
1 vinařské potřeby

1 zahradnické potřeby
1 zahradnické nářadí
1 zahradní technika
1 drobná mechanizace
1 služební a nákladní vozidla
1 zemědělská technika
1 software a aplikace
1 poradenství
1 zahradnická literatura a časopisy

1 zahradní nábytek a doplňky
1 stavební, betonové prvky
1 zahradnická literatura a časopisy
1 veletrhy a výstavy
1 velkoobchod
1 maloobchod
1 zahradní park, centrum
1 LED pěstební systémy
1 lesnictví
1 školství
1 svaz

ZÁVAZNĚ NA ZAHRADNICKÉM VELETRHU ZELENÝ SVĚT 2018 OBJEDNÁVÁME
REGISTRAČNÍ POPLATEK

h základní

2 000,-Kč 1

h svazy, školy

1 000,-Kč 1

ROZMĚRY A CENA PLOCHY KRYTÉ Svazy a školy 50% slevy z celkové ceny pronajaté plochy.
Cena za m2 pronajaté kryté plochy platná do 15. 05. 2018 je 1050,- Kč. Cena za m2 pronajaté kryté plochy od 16. 05. 2018 je 1250,- Kč.
•

m x hloubka

délka

m =

m² x

1050,- Kč/m²

=

Kč

ROZMĚRY A CENA PLOCHY VENKOVNÍ Svazy a školy 50% slevy z celkové ceny pronajaté plochy.
Cena za m2 pronajaté venkovní plochy platná do 15. 05. 2018 je 650,- Kč. Cena za m2 pronajaté venkovní plochy od 16. 05. 2018 je 750,- Kč.
•

m x hloubka

délka

m =

m² x

650,- Kč/m²

=

Kč

VSTUPENKY PRO NÁVŠTĚVNÍKY Tato služba je zdarma. Nabízíme vám volné vstupenky pro propagaci vaši účasti na veletrhu. Součástí vstupenky je registrační karta, která vám
bude zaslána zpět. Odborná veřejnost vstup na veletrh zdarma na základě registrace; běžná vstupenka v prodeji za 100,- Kč vč. DPH; mládež do 18 let a studenti po předložení průkazu vstup
zdarma; vstupenka platí pro jednu osobu na jeden den.
Objednáváme

ks

PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ vystavovatelů a partnerů veletrhu se uskuteční ve čtvrtek 06. 09. 2018. Vše bude upřesněno krátce před veletrhem. Vstup na tento večer je
možný pouze s platnou volnou pozvánkou anebo zakoupenou pozvánkou. Cena pozvánky: 350,- Kč/osoba.
PŘIDĚLENO

2x

Přiobjednáváme

VOLNÁ POZVÁNKA

ks

VYSTAVOVATELSKÉ PRŮKAZY
Zdarma. Každý vystavovatel je povinen mít u sebe vystavovatelský průkaz pro volný vstup do pavilonu a volný pohyb
v rámci programu veletrhu. Průkazy Vám budou předány při registraci v den montáže na Infostánku pořadatele.
Celkem objednáváme

ks

MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ POVOLENÍ K VJEZDU - pro každé vozidlo ZDARMA viz Organizační pokyny pro montáž, průběh a demontáž.
Povolení k vytištění Vám zašleme elektronicky, a to týden před veletrhem společně s rekapitulací pokynů pro vystavovatele. Povolení si můžete vytisknout
v potřebném množství a opravňuje Vás k vjezdu do areálu v den montáže a demontáže. Pokyny jsou součástí povolení.

VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK
Je nutné předem upřesnit den a hodinu použití. Za tuto službu bude účtováno 650,- Kč za každou započatou hodinu..
V případě, že službu nevyužijete, můžete ji bezplatně zrušit do 27. 08. 2018.
Máme zájem o tuto službu

h

PALETOVÝ VOZÍK Je nutné předem upřesnit den a hodinu použití. Za tuto službu bude účtováno 150,- Kč za každou započatou půl hodinu.
Máme zájem o tuto službu

1 (3)

h

PARKOVÁNÍ PRO VYSTAVOVATELE
PRO VOZIDLA DO 3,5 T
•
VJEZD DO AREÁLU V DOBĚ AKCE

390,- Kč/ks

06. –07. 09. 2018

ks

Umožňuje vjezd do areálu a parkování na vyhrazeném místě po dobu konání akce. Parkování je určeno pro
vozidla do 3,5t. Využití na základě zakoupeného volného vjezdu. Parkování mimo vyhrazený prostor je zakázáno.

•

VJEZD A PARKOVÁNÍ VOZIDEL V AREÁLU NONSTOP

05. –07. 09. 2018

1 290,- Kč/ks

ks

Umožňuje vjezd do areálu a NONSTOP parkování na vyhrazeném a oploceném parkovišti s noční ostrahou.
Parkování je určeno pro vozidla do 3,5t. Využití na základě zakoupeného volného vjezdu. Parkování mimo vyhrazený prostor je zakázáno.

PRO VOZIDLA NAD 3,5 T
Parkování na parkovišti TIR u brány č. 9 (bez výjimek). Výběr parkovného a přístup na parkoviště řeší přímo na bráně č. 9. K dispozici je sociální zařízení (WC a
sprchy). Sazba je 250,- Kč / vozidlo/den.

REKLAMNÍ PREZENTAČNÍ BALÍČEK

Podklady nutno dodat nejpozději 30. 07. 2018. Podmínky viz příloha Nabídka prezentace a reklamy, podklady pro inzerci.

h Inzerce v katalog a, barevná, obálka ½
b, barevná, strana ½
h Reklamní cedule / přednášky
hReklamní plocha na vstupenkách

3 000,- Kč
1 500,- Kč
3 000,- Kč
4 000,- Kč

hWebové stránky/ link na 12 měsíců / datum od
3 000,- Kč
hCelý prezentační balíček za zvýhodněnou cenu
10 500,- Kč
hReklamní plocha tištěná na šňůrkách vystavovatelských průkazů
8 000,- Kč
hZavěšení vlastní cedule na galerii pavilonu A1 včetně montáže, nejvíce však 2 m2 2 000,- Kč

1
1
1
1

1
1
1
1

UBYTOVÁNÍ - BOOKING CODE: ZELENÝ SVĚT 18
Hotel HOLIDAY INN BRNO, který sídlí přímo v areálu brněnského výstaviště, nabízí všem vystavovatelům a návštěvníkům veletrhu ZS 2018 speciální cenu ubytování, a to v době od 5.-8. 9.
2018. Rezervaci si můžete zajistit přímo u rezervačního oddělení hotelu na e-mail. adrese: reservations@hibrno.cz anebo na tel.: +420 543 122 018-9 Fax: +420 543 246 990. Dvoulůžkový
pokoj single use 1 950,- Kč a Dvoulůžkový pokoj pro 2 os. 2550,- Kč (tj. 1275,- Kč na osobu). V ceně je zahrnuto ubytování v standardním dvoulůžkovém pokoji s klimatizací na jednu noc,
bohatá snídaně formou bufetu, základní internetové připojení na pokoji, volný vstup do RELAX ZONE (finská sauna, fitness) DPH 15 % a místní poplatky. Neváhejte a využijte včas tuto
speciální nabídku!

VÝSTAVBA STÁNKŮ
Tato služba je prováděna externě fy Veletrhy Brno, a.s. a v její ceně není zahrnuta cena za čistou výstavní plochu. Cenu za plochu je potřeba přičíst k ceně stánku. Nabízíme také individuální
výstavbu expozice na míru, zašlete nám váš návrh včetně seznamu vybavení a požadavků k na cenění.

•
•

Zajišťujete-li si sami výstavbu montovaného stánku, je nutné předat projekt stánku ke schválení fy Veletrhy Brno, a.s. do 01. 08. 2018
ANO zajišťujeme si sami

viz Organizační pokyny pro montáž, průběh a demontáž – výstavba expozic.
Objednáváme u Veletrhy Brno, a.s. viz příloha Nabídka typové expozice typovou expozici:

1

TYPOVÁ EXPOZICE
Rozměr hloubka x délka / m2

2x2 / 4 m2

VARIANTA/m2
BASIC
STANDARD
OPTIMAL

4

2x3 / 6 m2

6

*

5 880,6 720,7 800,-

7 600,9 100,10 900,-

2x4 / 8 m2

8

*

3x3 / 9 m2
*

8 920,10 760,13 160,-

9

3x4 / 12 m2

12

*

9 550,11 260,13 825,-

10 480,12 760,15 880,-

4x4 / 16 m2

16

*

11 880,14 920,18 440,-

* do takto označeného políčka zatrhněte Vámi zvolenou variantu

BASIC
STANDARD
OPTIMAL

Stěny, bodové světlo, zásuvka 220 V, grafika, bez koberce, přívod elektřiny do 2,2 kW
Stěny, bodové světlo, zásuvka 220 V, grafika, koberec (volba barvy), přívod elektřiny do 2,2 kW, stůl, židle, věšák stojanový, koš PVC
Stěny, bodové světlo, zásuvka 220 V, grafika, koberec (volba barvy), přívod elektřiny do 2,2 kW, stůl, židle, věšák stojanový, koš PVC,
uzamykatelná skříňka, informační pult, stojan na prospekt

GRAFIKA

1x barevné logo a nebo 1x text na límec typové expozice je zahrnuto v ceně stánku. Se svou objednávkou současně zašlete barevnou anebo
černobílou verzi loga nebo textu ( nápis do 15 písmen ) a to na e-mail: vestra@green-world.info, popřípadě doplňte text pro límec zde :

NÁBYTEK A VYBAVENÍ Níže uvedené služby je nutné u pořadatele akce objednat do 01. 08. 2018, s možností úprav do 20. 08. 2018. V případě objednávky
služeb či výstavby 14 dní před akcí – příplatek 50 % z níže uvedených cen. V případě objednávky služeb či výstavby na místě – příplatek 100 % z níže uvedených cen.
Ceny určuje dodavatel nábytku a vybavení, Veletrhy Brno, a.s.
h Stůl 120/60 cm
300,- Kč …………… ks
h Lednice (nutný noční proud)
950,- Kč …………… ks
h Stůl 80/80 cm
300,- Kč …………… ks
h Rychlovarná konvice
100,- Kč …………… ks
h Stůl kulatý průměr 70 cm
300,- Kč …………… ks
h Kávovar
200,- Kč …………… ks
h Stůl kulatý průměr 90 cm
350,- Kč …………… ks
h Židle Bystřice I.
200,- Kč …………… ks
h Koberec Venus
180,- Kč/m 2 …………... m2
h Infopult 105/90/55 cm
1100,- Kč …………… ks
doplňte barvu koberce ………………………………………...…………………..
h Barová židle Chrom
300,- Kč …………… ks
h Octanorm stěna 100/220 cm
350,- Kč/bm ….……….. bm
h Bufetový stůl
400,- Kč …………… ks
(cena za 1 bm výstavby včetně materiálu a zavětrování)
h Uzamykatelná skříňka 68/95/45 cm
1100,- Kč …………… ks
h Fólie na podlahu – průhledná. Je povinná všude tam, kde bude
h Stojan na prospekty
400,- Kč …………… ks
použit rostlinný a nebo vlhký materiál
ZDARMA ………….… m2

ELEKTRICKÉ PŘÍVODY

Doporučujeme prověřit spotřebu všech plánovaných spotřebičů na expozici, předem. Spotřeba je uváděna na štítku příslušného spotřebiče. Ceny

určuje dodavatel Veletrhy Brno, a.s.

h Přívod elektro odběr do 1,3 kW/ 6A

2 800,- Kč …………… ks

h Rozvaděč

Zásuvka 230 V/ 16 A (např. nabíječka nebo notebook)

h Přívod elektro odběr do 2,2 kW/ 10A

3 750,- Kč …………… ks

h Zásuvka 230 V

Zásuvka 230 V/ 16 A (např. nabíječka nebo notebook + varná konvice)

h Přívod elektro odběr do 3,6 kW/ 16A

4 500,- Kč …………… ks
6 950,- Kč …………… ks

1 100,- Kč ….……… ks

Další zásuvka k již objednanému přívodu

h Noční proud

Zásuvka 230 V/ 16 A (např. nabíječka + notebook + varná konvice)

h Přívod elektro odběr do 6,9 kW/ 10A

1 100,- Kč ………… ks

Při vytvoření přechodu zásuvky 400 V na 230 V

1 100,- Kč ….……… ks

(automaticky je účtován při objednávce chladničky)

h Kupón pro internetové připojení na 24 hodin

Zásuvka 400 V/ 32 A

s odčítáním skutečného připojení.

207,- Kč ….……… ks

PŘÍVOD VODY

ÚKLID EXPOZICE

Užitková voda bude ZDARMA zpřístupněna všem ve vyhrazené místnosti.

Vystavovatel si může objednat úklid expozice (vysávání, zametání) a to:
hMám zájem o úklid expozice jednorázově
25,- Kč …………… m 2

hInstalo – přívod (přívod vody a odpad)

hMám zájem o úklid expozice po oba dny veletrhu

5 900,- Kč …………… ks

2 (3)

40,- Kč …………… m 2

*

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST VYSTAVOVATELŮ
PODMÍNKY ÚČASTI
1. Doručení Závazné přihlášky na adresu pořadatele, elektronicky na e-mailovou adresu, vyplněním on-line přihlášky a úhrada zálohové faktury za
registrační poplatek a pronájem objednané plochy. Termín splatnosti bude uveden na faktuře. Po připsání úhrady na účet pořadatele bude vystavovatel
řádně zaregistrován. Tímto okamžikem vzniká mezi vystavovatelem a pořadatelem smluvní vztah.
2. Pořadatel má právo upravit velikost a tvar plochy.
3. Podmínkou k zahájení montáže expozice bude úhrada zálohové faktury (viz termín uvedený na zálohové faktuře).
Nejpozději však do 20. 08. 2018

PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. V ceně registračního poplatku a nájmu za plochu je zahrnuto:
– nájemné za plochu v době od 05. 09. 2018 08:00 hodin do 07. 09. 2018 21:00 hodin
– vystavovatelské průkazy
– 2 vstupy na společenský večer
– povolení k vjezdu pro montáž a demontáž, který bude zaslán v elektronické podobě k vytištění, společně s instrukcemi, a to týden před akcí.
2. Ostatní individuálně objednané služby je třeba uhradit do 20. 08. 2018.
3. Podmínky pro stornování účasti:
– při zrušení Závazné přihlášky do 15. 08. 2018 se nevrací 30 % zálohy
– při zrušení od 16. 08. 2018 do zahájení veletrhu pak 100 % zálohy za pronájem plochy, vč. registračního poplatku a objednaných služeb.
4. Ceny nábytku, vybavení expozic, výstavby expozic, dodávky energii a služeb se řídí ceníky dodavatele Veletrhy Brno a.s.
5. Všechny služby je potřeba u dodavatele objednat do 01. 08. 2018 s možností úprav do 20. 08. 2018. Ke všem doobjednávkám a změnám, které budou
hlášené 14 dní před akcí, bude účtován příplatek 50 % z ceny objednané služby. V případě objednávky a služeb či výstavby na místě, bude účtován
příplatek 100 % z ceny objednané služby.
6. V případě platby hotovosti na místě bude účtován manipulační poplatek 400,- Kč včetně DPH.
7. Pořadatel je plátcem DPH. Konečnou fakturu spolu s odečtením záloh zašle pořadatel do 14 dnů po skončení veletrhu.

ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ POKYNY A TECHNICKÉ PODMÍNKY
1. Veletrh bude zahájen 06. 09. 2018 v 10:00 hodin a ukončen 07. 09. 2018 v 17:00 hodin.
2. Montáž expozic od 05. 09. 2018 od 08:00 do 22:00 hodin.
3. Demontáž expozic 07. 09. 2018 od 17:00 do 21:00 hodin. Případnou změnu je potřeba předem domluvit s pořadatelem a to osobně nebo telefonicky
na čísle +420 775 568 640 nebo e-mailem na adrese: vestra@green-world.info.
4. Pro vystavovatele bude veletrh otevřen ve čtvrtek 06. 09. 2018 od 08:00 do 18:30 hodin; v pátek 07. 09. 2018 od 08:00 do 21:00 hodin.
5. Na objednávku a po předchozí konzultaci zajistí pořadatel u akciové společnosti Veletrhy Brno přívod elektřiny, výstavbu expozic, zapůjčení vybavení,
technický materiál, službu vysokozdvižného vozíku a paletového vozíku pro nakládku a vykládku výstavního zboží – viz přihláška.
6. Pronajímatel provozní budovy (Veletrhy Brno, a.s.) zajišťuje na svůj náklad pojištění proti živelným událostem a škodám z vodovodního zařízení.
Neodpovídá za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození jejich vybavení (zboží, obalů, odložených věcí apod.), bez ohledu na to, zda se zničení či jiné poškození
stalo před zahájením, během nebo po skončení nájmu nebytového prostoru.
7. Na přání zprostředkuje pořadatel rezervaci ubytování vystavovatelům.
8. Vystavovatel je povinen předat pořadateli zpět výstavní plochu ve stavu v jakém ji od pořadatele převzal ve stanoveném časovém termínu. V opačném
případě náklady, které vzniknou pořadateli úklidem expozice, budou vystavovateli vyfakturovány.
9. Pro zajištění pořádku v areálu veletrhu budou zdarma přistaveny kontejnery pro umístění odpadu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA viz Technicko-bezpečnostní předpisy Veletrhy Brno, a.s.
POJIŠTĚNÍ
Pořadatel nezodpovídá vystavovatelům za ztrátu nebo jakékoliv poškození jejich majetku během přípravy, doby trvání nebo likvidace a odvozu expozic.
Vystavovatelé jsou povinni nechat si pojistit veškerý svůj majetek, může-li hrozit jakékoliv nebezpečí ztráty nebo poškození – POJIŠTĚNÍ ČESKÁ
POJIŠŤOVNA, Hala A3/dv. č. 1, tel.: +420 541 159 107. Na Vaši objednávku provede pojištění proti poškození nebo ztrátě exponátů vč. prázdných obalů,
vybavení a zařízení stánků, zboží, svršků a věcí pracovníků a klientů expozice.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Závaznou přihlášku včetně objednávky služeb a vybavení je nutné zaslat nejpozději do 30. 07. 2018 na adresu ZELENÝ SVĚT 2018, Měnín 81, 664 57 Měnín, ČR, nebo
elektronicky na e-mailovou adresu vestra@green-world.info. Na stejnou adresu nebo na tel. číslo +420 775 568 640 je možné směřovat veškeré dotazy, přání,
případně další nároky na pořadatele zahradnického veletrhu Zelený Svět 2018. O přidělení výstavní plochy rozhoduje pořadí došlých přihlášek včetně zaplacených
zálohových faktur. Rezervace z předchozího ročníku jsou drženy do 15. 05. 2018. K jejich prodloužení stačí odeslání vyplněné přihlášky.
Odesláním závazné přihlášky potvrzujeme, že jsme se seznámili s jejím obsahem, i s obsahem všech níže uvedených příloh, a že s nimi bez výhrad souhlasíme. Dále se
zavazujeme, že uhradíme všechny zálohové faktury a konečnou fakturu ve lhůtách splatnosti.
V opačném případě bude tato přihláška brána za neplatnou a vystavovateli nebude umožněn vstup na objednanou plochu. Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.
Pořadatel je plátcem DPH. V případě doobjednávek a změn, které budou hlášené a realizované po termínu a to 14 dní před veletrhem, bude účtována na tyto služby
přirážka 50 % z ceny; v místě 100 % z ceny. V případě platby hotovosti na místě bude účtován manipulační poplatek 400,- Kč včetně DPH.
Vystavovatel souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby organizátora veletrhu ZS 2018 dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Vystavovatel souhlasí s tím, aby daňové doklady od organizátora veletrhu ZS 2018 byly zaslány a doručovány e-mailem v elektronické podobě ve formátu PDF.
PŘÍLOHY:

Organizační pokyny pro montáž, průběh a demontáž
Technicko bezpečnostní předpisy Veletrhy Brno a.s.
Nabídka prezentace a reklamy, podklady pro inzerci
Nabídka typové expozice
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