PODMÍNKY ÚČASTI NA OSTRAVSKÉM VELETRHU HRAČEK
(dle platného obchodního zákoníku)

28.-31.10.2015
I.
Pořadatel
EXAGE, spol. s r.o., Daliborova 426/25, Ostrava – Mar. Hory 709 00 (dále jen EXAGE)
II.
Vystavovatel
Právnické a fyzické osoby, kterým EXAGE potvrdila účast na veletrhu či výstavě.
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III.
Přihlášení
Obchodní vztah vzniká odesláním přihlášky. Řádně vyplněna závazná přihláška, zaslaná na
EXAGE v elektronické nebo písemné podobě je pro vystavovatele závazná. EXAGE rozhoduje o
přijetí, krácení či odmítnutí objednávky a není povinen své rozhodnutí zdůvodňovat.
Objednávka nebude přijata, není-li činnost firmy v souladu s nomenklaturou veletrhu.
Smluvní vztah (smlouva) vzniká potvrzením závazné přihlášky k účasti. S potvrzením o přijetí
objednávky EXAGE zasílá zálohovou fakturu se splatností 10 dnů ve výši 50% z celkové částky
+ 100% registrační poplatek včetně výše příslušné DPH. V případě, že si vystavovatel objedná
výstavní plochu do 31.5.1015 se slevou 30% nebo do 30.6.2015 se slevou 15%, je povinen
uhradit 100% z částky za pronájem plochy včetně registračního poplatku do 10 dnů od přijetí
faktury vystavené pořadatelem. Nebude-li tato částka uhrazena v daném termínu, nemá
vystavovatel nárok na slevu a je povinen uhradit plnou částku za pronájem výstavní plochy.
Po obdržení úhrady zálohy za pronájem ve stanovené výši a celého registračního poplatku
vystavuje EXAGE zálohovou fakturu na doplatek celého pronájmu a všech objednaných služeb
včetně výše příslušného DPH, která je splatná do 10. 10. 2015. Doobjednané služby po 10. 10.
2015 musí být uhrazeny do zahájení veletrhu. Zaplacení všech finančních závazků, včetně výše
příslušného DPH, je podmínkou předání výstavní plochy ve stanoveném termínu.
EXAGE může rozhodnout o změně lokality stánku, o této skutečnosti ihned upozorní
vystavovatele. V takovémto případě není vystavovatel oprávněn domáhat se případné
náhrady škody způsobené změnou lokality stánku.
Přidělená plocha nesmí být vystavovatelem dále pronajímána jakékoliv třetí osobě. Výjimku
tvoří společná účast několika firem na jedné expozici. V tomto případě je vystavovatel
povinen uhradit za každou další firmu registrační poplatek spoluvystavovatele. V případě
porušení bude vystavovatel povinen uhradit registrační poplatek spoluvystavovatele ve
dvojnásobné výši v průběhu akce.
V případě nezaplacení celého pronájmu, případně zálohy v termínu splatnosti uvedeném na
faktuře je prodlení vystavovatele podstatným porušením jeho smluvní povinnosti a EXAGE je
oprávněna od smlouvy odstoupit. V tomto případě je EXAGE oprávněna požadovat zaplacení
smluvní pokuty ve výši již vystavených zálohových faktur.

IV. Nájemné za výstavní plochu, registrační poplatek
1. Nájemné výstavní plochy je uvedeno v objednávce výstavní plochy a stavby stánku na veletrh
(výstavu). Nájemné se stanoví podle rozměru plochy a každý započatý metr čtvereční se
účtuje jako celý. Nájemné je stanoveno na dobu přípravy, vlastní akci a likvidaci a je v něm
zahrnuta: výstavní plocha, základní osvětlení, vytápění, požární ochrana, úklid v prostoru akce
mimo stánky, všeobecná noční ochrana výstavního areálu, provoz šaten, WC, produkce a
propagace, montážní a vystavovatelské průkazy (počet dle velikosti plochy).
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2. Registrační poplatek vystavovatele a spoluvystavovatele zahrnuje následující položky: zařazení
základních dat v seznamu vystavovatelů na webových stránkách, v bulletinu a informačních
panelech na výstavišti.
V. Platební a sankční podmínky
1. Vystavovatel se zavazuje uhradit EXAGE veškerá poskytnutá plnění do dne splatnosti
uvedeného na faktuře. Pro případ, kdy vystavovatel neuhradí vyfakturovanou částku
nejpozději v den splatnosti uvedený na faktuře, sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve
výši 0,1% za každý den prodlení z včas nezaplacené částky. Tímto ujednáním není dotčeno
právo EXAGE na odstoupení od smlouvy dle článku III. odstavce 5.
2. V případě, že vystavovatel odvolá svou účast na veletrhu (výstavě), uhrazená částka
nájemného se nevrací a zůstává EXAGE jako smluvní pokuta za porušení povinnosti
vystavovatele k účasti na veletrhu. Stornování (písemné) objednané plochy nebo její části
vystavovatelem je porušením jeho povinnosti k řádné účasti a vystavovatel je v takovém
případě povinen zaplatit smluvní pokutu.
a) ve výši 50% z pronajaté plochy,
b) V době kratší než 2 měsíce před zahájením veletrhu (výstavy) ve výši celého nájemného.
Registrační poplatek propadá vždy v plné výši.
Vystavovatel je povinen stornování závazné přihlášky provést písemnou formou a zaslat
doporučeně na adresu pořadatele uvedenou v záhlaví Podmínek účasti.
3. Vystavovatel je oprávněn na své expozici nabízet, prezentovat a prodávat pouze sortiment
v souladu s nomenklaturou. Při nedodržení bude vystavovatel sankciován pokutou 50.000 Kč
a je povinen tento sortiment ihned odstranit z výstavního stánku.
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VI. Organizační náležitosti, výstavní expozice
Podrobné informace o organizaci návozu, likvidaci expozic, ostraze pavilonu apod. obdrží
vystavovatelé v Organizačních pokynech před zahájením veletrhu (výstavy). Budou také
zveřejněny na www.hracky-ostrava.cz. Vystavovatelé jsou povinní se těmito pokyny řídit.
Maximální výška expozic včetně poutačů je 2,5 m, výjimky povoluje pouze EXAGE.
Vystavovatel odpovídá v plném rozsahu za to, že expozice splňuje protipožární předpisy. U
patrových expozic je vystavovatel povinen předložit EXAGE před zahájením veletrhu
potvrzení statika.
Vystavovatel je povinen předložit EXAGE ve stanovené lhůtě před zahájením přípravy ke
schválení projekt expozice nejpozději do 14.9. 2015. Architektonické ztvárnění expozice
nesmí omezovat okolní expozice. EXAGE má právo v případě nevhodné expozice expozici
odmítnout nebo požadovat její úpravy.
Zadní část expozic převyšující 2,5m musí být upravena tak, aby opticky nenarušovala
vzhled okolních expozic.
Vystavovatel je povinen si ověřit a dodržovat výšky, únosnost a případně jiné technické
parametry, které jsou vyšší než standardní uvedené v objednávce nebo ve výstavním
areálu (rozměry dveří apod.)
Vystavovatel může provádět montáž vlastního stánku pouze v termínu stanoveném
EXAGE. Při realizaci expozic vystavovatel plně odpovídá za činnost jím pověřené realizační
firmy ve výstavním areálu.

VII. Pojištění
EXAGE nezodpovídá za jakékoliv škody způsobené během výstavy, včetně její přípravy a
demontáže. Vystavovateli se doporučuje uzavřít pojištění expozic.

2

VIII. Bezpečnostní nařízení
Vystavovatel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy České republiky, technické normy
a bezpečnostní a protipožární předpisy. Zahraniční zboží podléhá českým celním předpisům a
celní kontrole. Dále je vystavovatel povinen respektovat pokyny dodavatele a jim pověřených
orgánů k zajištění těchto bezpečnostních nařízení a řídit se pokyny strážní služby při vjezdu
dopravním prostředkem do areálu výstaviště. Parkování v areálu je na vlastní nebezpečí –
parkoviště nejsou hlídaná. Stání vozidel ve vjezdech a na příjezdových trasách pavilonu je
povoleno pouze na dobu nezbytně nutnou k provedení návozu vystavovatele.
-

-

-

-
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IX. Požární pokyny
V prostorách pavilonu je zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
Všechny hořlavé materiály (kromě typizované výplně stavebních systémů) použité pro
výstavu expozic musí být v úpravě pro snížení hořlavosti, příp. v samozhášivé úpravě.
Vystavovatel nebo realizátor výstavby expozice je povinen v průběhu výstavby předložit
prohlášení o nehořlavé úpravě.
Svařování, pálení, navařování není v pavilonech povoleno.
Elektrospotřebiče a topidla se mohou používat pouze v provozuschopném a bezpečném
stavu, schváleném Českou státní zkušebnou, v souladu s návodem k obsluze. Vystavovatel
s vlastní expozicí je povinen předložit revizní zprávu expozice technickému pracovníkovi
výstaviště. V případě, že vystavovatel revizi nepředloží, bude tato provedena za úplatu
pověřeným revizním technikem výstaviště.
Práce s hořlavými kapalinami jako stříkání, natíraní a čištění, případně jejich skladování
v expozici je zakázáno.
V pavilonech je zakázáno provádět práce, při kterých vzniká drobný hořlavý odpad
(hobliny, piliny).
Vozidla se spalovacím motorem umístěna v pavilonech, pokud slouží jako exponát, musí
být zbavena pohonných látek (mimo množství nutné pro vjezd a výjezd) a odpojena od
elektrického zdroje (akumulátor).
Činnosti, při kterých se používá otevřený oheň, je možno provádět výhradně ve
venkovním prostoru, je nutno dodržovat bezpečnou vzdálenost od hořlavých předmětů,
min. 1m.
Při těchto činnostech je zakázána manipulace s hořlavými kapalinami. Vystavovatel musí
mít vlastní přenosný hasící přístroj s náplní 2 kg CO₂.
Prostředky PO, požárně-bezpečnostní zařízení (požární hydranty, přenosné hasící
přístroje), které jsou v areálu nainstalovány, je možno použít jen v případě požáru.
V blízkosti vjezdů a vchodů do pavilonů, podzemních hydrantů a tam, kde by při zastavení
byl průjezd menší než 3m, je zakázáno stání vozidel. Jestliže je nutné v těchto prostorách
zastavit, nesmí řidič opustit vozidlo.
Zjištění požárního nebezpečí vystavovatelem musí být neprodleně ohlášeno v organizační
kanceláři výstavy.
Vystavovatelé jsou povinni dbát pokynů členů požární hlídky a umožnit přístup do všech
prostorů.
K plnění nafukovacích balónků příp. reklamních poutačů, smí být použity pouze nehořlavé
a nevýbušné plyny.
Při tepelné úpravě potravin musí vystavovatel dbát zvýšené opatrnosti na zajištění požární
bezpečnosti, varné nádoby musí být umístěny v bezpečné vzdálenosti (min. 0,5m) od
hořlavých předmětů, pod varnou nádobou musí být umístěna nehořlavá podložka, nad
varnou nádobou nesmí být hořlavý materiál do výšky 2m.
Manipulaci s tlakovými láhvemi smí vystavovatel provádět v souladu s kap. 6 ČSN 07
8304, při výstavách v pavilonech není dovoleno přepouštění plynů, s lahvemi na plyny se
nesmí házet, nesmí se válet a musí být zajištěny proti pohybu.

-

Během montáže, demontáže a v průběhu výstavy je zakázáno znečišťovat pavilony (při
instalaci je možná práce pouze s ručním nářadím).
Vystavovatelům je zakázáno ukládat jakékoliv předměty do komunikací a zužovat tak
profil únikových cest.

X. Závěrečná ustanovení
1. V případě, že EXAGE v důsledku jím nezaviněných okolností (vis major) nemůže zahájit
veletrh či výstavu, zajistit její konání v plném rozsahu či části, uvědomí o tom bez odkladu
vystavovatele. Veškeré závazky vzniklé z uzavřené smlouvy o účasti vystavovatele zanikají
a vystavovateli nepřísluší žádný nárok na náhradu vzniklých škod.
EXAGE si dále vyhrazuje právo veletrh či výstavu zrušit nebo omezit její rozsah bez udání
důvodu. Veškeré závazky vzniklé z uzavřené smlouvy o účasti vystavovatele zanikají a
vystavovateli nepřísluší žádný nárok na náhradu vzniklých škod.
2. Veškeré změny a dodatky smluvního vztahu mohou platně nastat pouze písemným
ujednáním.
3. Jakékoliv nároky ze strany vystavovatele vůči EXAGE musí být uplatněny u zodpovědného
pracovníka písemnou formou ihned po zjištění závady, max. poslední den konání veletrhu
(výstavy), jinak jeho právo zaniká.
4. Vystavovatel je oprávněn požadovat jako náhradu škody částku odpovídající nejvíce 100%
uhrazených plnění za pronájem výstavní plochy.
5. Dle zákona č. 480/2004 Sb. O regulaci reklamy souhlasí vystavovatel se zasíláním nabídek
souvisejících s jeho účastí na veletrhu.
6. Smluvní vztahy se řídí českým právem, obchodním zákoníkem.
7. Těmito podmínkami bere vystavovatel a všichni jeho zástupci na vědomí Provozně
bezpečnostní předpisy platné na výstavišti Černá louka a jsou povinní se jimi řídit. Tyto
předpisy jsou zveřejněny na www.hracky-ostrava.cz.

4

