Obchodní podmínky ALFA FAIRS s.r.o. pro účast vystavovatelů na veletrhu

Článek 1 – Základní podmínky účasti vystavovatelů na veletrhu
1. Základní podmínkou účasti na veletrhu je doručení řádně vyplněné a podepsané Závazné přihlášky
k účasti firmy na veletrhu (dále jen Závazná přihláška). Po jejím obdržení zašle ALFA FAIRS s.r.o.
vystavovateli potvrzení o jejím přijetí.
2. Podpisem Závazné přihlášky se vystavovatel zavazuje dodržovat Obchodní podmínky ALFA FAIRS
s.r.o. pro účast vystavovatelů na veletrhu.
3. Vystavované exponáty a nabízené služby musí být v souladu se zaměřením veletrhu.
4. Vystavovatel nesmí likvidovat exponáty a expozici před ukončením veletrhu či výstavy.

Článek 2 – Platební podmínky
1. Po obdržení Závazné přihlášky zašle ALFA FAIRS s.r.o. fakturu na nájem za objednanou výstavní
plochu.
2. Faktura musí být uhrazena minimálně 2 pracovní dny před konáním veletrhu.
3. Storno podmínky
Zruší-li vystavovatel svoji účast na veletrhu, je povinen uhradit následující storno poplatky (smluvní
pokuty):
– 50 % z celkového sjednaného nájemného při zrušení Závazné přihlášky v termínu od 31 do 90 dnů
před zahájením veletrhu
– 100 % z celkového sjednaného nájemného při zrušení Závazné přihlášky v termínu do 30 dnů před
zahájením veletrhu
Povinnost úhrady storno poplatků má vystavovatel, kterému byla potvrzena účast na veletrhu dle
čl. 1, odst. 1, i v případě, že neuhradil fakturu.
Zrušení účasti vystavovatele na veletrhu musí mít vždy písemnou formu.
6. Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH.

Článek 3 – Výstavba a instalace expozic, montáž exponátů
1. Termíny montáže, demontáže a provozní dobu určuje pořadatel. Výjimku z takto určených termínů
povoluje pořadatel na žádost vystavovatele nebo jeho zmocněnce, a to za poplatek, který hradí
vystavovatel.
2. Vystavovatel odpovídá za veškeré movité věci, které mu pořadatel pronajal a je povinen je vrátit po
skončení akce nepoškozené.
3. Každé poškození výstavní plochy a zařízení pavilonu je vystavovatel povinen uvést do původního
stavu na vlastní náklady nebo uhradit vzniklé náklady pořadateli.
4. Vystavovatel (resp. jím pověřená firma) nesmí demontovat expozici před ukončením akce.

Článek 4 – Pojištění odpovědnosti za škodu
1. Alfa Fairs, s.r.o. neodpovídá vystavovatelům ani jejich spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení nebo
jakékoliv poškození věcí vnesených vystavovatelem do pronajatých prostor (tj. exponátů, vybavení
a zařízení stánků, obalů, balicích materiálů apod.), a to bez ohledu, zda ztráta, zničení nebo jiné
poškození vznikly při montáži, demontáži, dopravě či v průběhu veletrhů.
2. Účast na veletrhu je na vlastní riziko vystavovatele. Vystavovatel nebude činit ALFA FAIRS s.r.o.

zodpovědným za jakékoliv požadavky třetích stran na náhradu škod vzniklých jako důsledek účasti
vystavovatele na veletrhu.

Článek 5 – Bezpečnost. Technicko-požární předpisy, energetické předpisy a směrnice pro provoz
dočasné elektroinstalace
1. Vystavovatel je povinen dodržovat v průběhu montáže, po celou dobu konání veletrhů a
demontáže bezpečnostní, hygienické, protipožární, ekologické a další obecně závazné právní
předpisy a vnitřní normy platné v místě konání veletrhu a zásady manipulace s veškerým
technickým zařízením a hořlavinami. Dále je povinen respektovat příslušné protipožární předpisy
platné pro jednotlivé výstavní prostory a pokyny odpovědných pracovníků požární asistenční služby
a pracovníků ALFA FAIRS s.r.o.
2. Vystavovatel nesmí ve své expozici ani v prostoru výstaviště skladovat nebo používat žádné hořlavé
látky, výbušniny, jedy a jiné zdraví škodlivé látky.
3. Po dobu konání veletrhů i při jejich montáži a demontáži platí ve všech krytých prostorách areálu
zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
4. Elektroinstalační práce může provádět pouze osoba s platným oprávněním k této činnosti.
5. Vystavovatel je povinen používat k chůzi vyhrazených cest a komunikací. Únikové cesty, prostory
u elektrických rozvaděčů, uzávěrů vody, vnitřních odběrních míst (hydrantů) je vystavovatel
povinen udržovat volné.
6. Vystavovatel je povinen dodržovat hlavní zásady bezpečnosti chování v blízkosti manipulačních
vozíků.

Článek 6 – Prezentace vystavovatele
1. Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky či služby pouze na vlastní expozici. Vystavovatel
svojí prezentací nesmí rušit nebo omezovat okolní expozice.
2. Umisťování jakýchkoliv reklamních či propagačních materiálů mimo vlastní expozici je povoleno
pouze po předběžném písemném projednání s ALFA FAIRS s.r.o.. a za úplatu, která není součástí
nájemného za výstavní plochu.
3. ALFA FAIRS, s.r.o. je oprávněna zakázat, resp. odstranit na náklady vystavovatele veškerou
reklamu, která neodpovídá výše uvedeným podmínkám nebo která podporuje fašismus, rasovou,
náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo snižující lidskou důstojnost.
4. V průběhu veletrhu je povoleno provozování audiovizuálních, hudebních, tanečních a jiných
produkcí pouze za předpokladu, že touto produkcí nebudou ostatní vystavovatelé rušeni a ALFA
FAIRS s.r.o. k této produkci udělila písemný souhlas. K produkci je vystavovatel povinen vyžádat si
souhlas příslušného kolektivního správce autorských práv (zejména OSA, INTERGRAM). Hladina
hluku za hranicí stánku nesmí překročit hodnotu povolenou právními předpisy.
5. Veškeré produkce způsobující nadměrný hluk, prach, zplodiny, otřesy, ohrožující
bezpečnost návštěvníků či ostatních vystavovatelů nebo rušící veletržní provoz je ALFA
FAIRS s.r.o. oprávněna zakázat a požadovat po vystavovateli smluvní pokutu ve výši 10
000 Kč.

Článek 7 – Závěrečné ustanovení
1. Veškeré stížnosti ze strany vystavovatele vůči ALFA FAIRS s.r.o. po dobu montáže
a průběhu veletrhu musí být předloženy písemně ALFA FAIRS s.r.o. do konce veletrhu,
po dobu demontáže do jejího skončení.
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