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POŘADATEL VÝSTAVY

Prion, s.r.o.
Líznerova 738/6

500 09 Hradec Králové

Článek II
VYSTAVOVATEL

Právnické a fyzické osoby, kterým pořadatel potvrdil účast na akci.

Článek III
PŘIHLÁŠKY A PŘIDĚLOVÁNÍ PLOCH

1. Přihlásit se na akci lze jen na základě vyplnění závazné přihlášky 
s akceptováním těchto Všeobecných podmínek, které jsou nedílnou
součástí závazné přihlášky.

2. Přihláška je oboustranně závazná pro vystavovatele i pořadatele,
 závaznost přihlášky počíná dnem jejího přijetí pořadatelem.

3. O přijetí, krácení nebo zamítnutí přihlášky rozhoduje pořadatel.
4. Zaplacení výstavní plochy a registračního poplatku je podmínkou

 potvrzení přidělené výstavní plochy. Tuto nesmí vystavovatel pře -
nechat třetí osobě.

5. Vystavovatel je vázán splněním závazků, které by vznikly jeho účastí,
účastí spoluvystavovatele či jím pověřených firem.

Článek IV
NÁJEMNÉ

1. Výše nájemného za výstavní plochu je uvedena v závazné přihlášce
akce. Každý započatý metr čtverečný se počítá jako celý. Ceny jsou
uvedeny bez DPH. 

Článek V
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Vystavovatel se zavazuje zaplatit pořadatelovi veškerá poskytnutá
plnění do dne splatnosti zálohové faktury.

2. Cena za výstavní plochu je stanovena dohodou, na kterou přistupuje
vystavovatel podpisem závazné přihlášky.

3. Vystavovatel uhradí zálohovou fakturu, kterou vystaví pořadatel. Po
její úhradě obdrží vystavovatel běžný daňový doklad. Zaplacení celé
částky nájemného a služeb je podmínkou předání výstavní plochy 
a účasti vystavovatele.

4. Odstoupí-li vystavovatel od účasti na akci v termínu 40–20 dní před
jejím zahájením, je povinnen uhradit 50 % z celkové ceny, při od-
stoupení v termínu kratším než 20 dní před zahájením akce je vy-
stavovatel povinnen uhradit celkovou cenu v plné výši.

Článek VI
EXPONÁTY, POJIŠTĚNÍ

1. Exponátem se rozumí výrobek, zboží nebo práva k nehmotným
 majetkům, které jsou závazně přihlášené a vystavené v expozici.

2. Pořadatel si může u vystavovatele vyžádat seznam exponátů.
3. Převzetí exponátů na výstavišti zajišťuje vystavovatel, event. jeho

zástupce. V opačném případě jsou exponáty instalovány na riziko

 vystavovatele v jeho expozici. Demontáž a odvoz exponátů musí být
ukončena v čase určeném pořadatelem.

4. Pořadatel nezodpovídá vystavovateli či spoluvystavovateli za ztrátu,
zničení či poškození exponátů, vybavení a zařízení expozice před
 zahájením, během či po ukončení akce.

5. Vystavovatel je proto povinnen pojistit všechny exponáty na vlastní
náklady po celou dobu akce proti všem nebezpečím, která pro jeho
majetek přicházejí v úvahu.

Článek VII
VÝSTAVBA A INSTALACE EXPOZIC, MONTÁŽ EXPONÁTŮ

1. Termíny montáže a demontáže akce určují organizační pokyny
 vydané pořadatelem. Závazné technicko-bezpečnostní předpisy KC
Aldis je možno si vyžádat u pořadatele.

2. Požární hlásiče, hasící přístroje, nástěnné hydranty a jiná zařízení
 zajišťující bezpečnost musí zůstat přístupné.

3. Jednotná dekorační výška stánků je maximálně 250 cm. Její překro-
čení je možné jen se souhlasem pořadatele.

4. Na požádání pořadatele je vystavovatel povinnen předložit ke schvá -
lení technický projekt expozice a poté může zahájit montáž. Členění
a provoz expozice nesmí omezovat či rušit okolní vystavovatele.

5. Dodávky elektrické energie, vody, odpadu apod. je vystavovatel
 povinnen si objednat u pořadatele.

6. Vystavovatel je povinnen navrátit předměty a zařízení zapůjčené po-
řadatelem po akci nepoškozené. Vznikne-li vinou vystavovatele
škoda na KC Aldis, je vystavovatel povinnen škodu odstranit na své
náklady.

Článek VIII
PROPAGACE A INZERCE

1. Je zakázáno vystavovat exponáty mimo vlastní expozice. 
2. Plakáty, reklamní štíty a jiné propagační předměty se mohou umístit

mimo expozici vystavovatele pouze po dohodě s pořadatelem.
3. Akustická reklama, hudba a jiná propagační média mimo expozici

musí být předem schválena pořadatelem.

Článek IX
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pořadatel je oprávněn v případě porušení kteréhokoliv ustanovení
těchto Všeobecných podmínek vyloučit vystavovatele z další účasti
na akci. Pokud pořadatel nemůže z důvodů jím nezaviněných situací
zahájit akci, zajistit její celý průběh na celé nebo části výstavní plochy,
neprodleně uvědomí o tom vystavovatele. Veškeré závazky vzniklé
pořadatelovi ze závazné přihlášky o účasti vystavovatele zanikají.
Žádný nárok na náhradu vzniklých škod v tomto případě vystavova-
teli nepřísluší.

2. Tyto Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí závazné přihlášky
na akci.

3. Reklamace vystavovatelů, týkající se plateb pořadatelovi, se musí
uplatnit do 14 dnů po obdržení faktury, po této lhůtě nebudou re-
klamace uznány. Reklamace k poskytnutým službám musí být
uplatněny nejpozději do 4 hodin po ukončení akce.

4. Smluvní vztahy podléhají českému právu.
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