VÁNOCE DĚTEM
1. veletrh HRAČEK NA VYSOČINĚ
3. ROČNÍK, 24. 11. 2018, DKO JIHLAVA
Tolstého 2, 586 01 Jihlava
email: info@pteam.cz, www.vanocedetem.cz

SMLOUVA O ÚČASTI NA VELETRHU
Organizátor veletrhu/Dodavatel, dále jen „PTEAM“:
P- TEAM s.r.o.
Sídlo: Chlumova 5429/1a, 586 01 Jihlava
Obchodní rejstřík: C 77777 vedená u Krajského soudu v Brně
Statutární zástupce: Kateřina Vašků, jna základě plné moci udělené jednatelem
IČ: 29321514
DIČ: CZ 29321514
Kontaktní osoby: Lucie Matulová, manažer veletrhu
Telefon: +420 774 529 490
Email: lucie.matulova@vanocedetem.cz
Web: www.vanocedetem.cz
Banka: FIO banka
Číslo účtu: 2100477438/2010
IBAN: CZ1820100000002100477438

VYSTAVOVATEL
Vystavovatel:
P-TEAM s.r.o.
Adresa: Chlumova 5429/1a, 58601 Jihlava
E-mail: katerina.vasku@pteam.cz
Webové stránky: www.pribehuj.cz
IČ: 29321514
DIČ: CZ29321514
Kontaktní osoba: Kateřina
Email: vasku.katerina@gmail.com
Telefon: 734862225

I. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy je účast na VELETRHU VŠEHO PRO DĚTI - Vánoce Dětem 2018, pořádaného společností PTEAM s.r.o. PTEAM zajistí pro vystavovatele:
I. pronájem výstavní plochy, případně pronájem standardního vybavení dle speciﬁkace v Online registraci,
II. propagaci veletrhu s cílem zajistit co nejvyšší návštěvnost na veletrhu,
III. propagaci vystavovatele před zahájením veletrhu na vybraných propagačních materiálech a na webových
stránkách www.vanocedetem.cz a v průběhu veletrhu ve scénáři moderátora
IV. propagaci prostřednictvím informací o vystavovateli v na Facebooku,
V. organizaci a průběh doprovodného programu
VI. organizaci a průběh přípravy veletrhu v časovém rozsahu 2-3 hodiny před zahájením veletrhu
Smluvní vztah vzniká závazně prostřednictvím odeslání online registrace. Řádně vyplněná a podepsaná
Smlouva, zaslaná na PTEAM v elektronické nebo písemné podobě je pro vystavovatele závazná. PTEAM
rozhoduje o přijetí, krácení či odmítnutí online přihlášky a není povinen své rozhodnutí zdůvodňovat. Online
přihláška nebude přijata, není-li činnost ﬁrmy v souladu s obsahem veletrhu.

II. CENA SLUŽEB
Cena za možnost vystavovat na veletrhu hraček na Vysočině – Vánoce Dětem 2018 je stanovena dohodou
smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle speciﬁkace
uvedené v Online registraci, či Příloze č. 1 této smlouvy.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Smluvní strany se dohodly, že vystavovatel provede úhradu smluvní ceny, včetně daně z přidané hodnoty, na
účet organizátora uvedený na faktuře v následujícím rozložení:
Po přijetí potvrzení o provedené online registraci PTEAM zasílá fakturu se splatností 14 dnů ve výši 100%
z celkové částky včetně výše příslušné DPH.Není-li fakturace včas uhrazena, může být registrace stornována.
Úhrada všech ﬁnančních závazků, včetně výše příslušného DPH, je podmínkou předání výstavní plochy ve
stanoveném termínu dne 23.11.2018 od 10:00 do 14:00 či 24.11.2018 od 6:00 do 9:00.

IV. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
V rámci charitativní části veletrhu je podpořen chod Dětského oddělení Nemocnice Jihlava. Za účelem této
podpory je každý vystavovatel povinen vložit do charitativní soutěže, s možností získat titul Nejhezčí hračka 1.
veletrhu hraček, která bude realizována formou ankety vložit jednu hračku z nabízeného portfolia. Po skončení
této soutěže budou hračky slavnostně předány zástupcům vedení Dětského oddělení Nemocnice Jihlava.
Z hygienických důvodů preferujeme omyvatelné hračky, knihy apod.

V. ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY
Organizační podmínky jsou přesně speciﬁkovány v dokumentu Organizační instrukce, který je doručen
elektronickou poštou vystavovateli, zveřejněn na webových stránkách www.vanocedetem.cz.
Vystavovatel se zavazuje dodržet Organizační instrukce.
PTEAM 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 vystavovatelů na jedné expozici. V tomto případě je vystavovatel povinen uhradit za každou další ﬁrmu
samostatný registrační poplatek. V případě porušení bude vystavovatel povinen uhradit registrační poplatek
dalšího vystavovatele 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 PTEAM je oprávněna od smlouvy odstoupit. V
tomto případě je PTEAM oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši již vystavených faktur za
pronájem výstavní plochy.

VI. BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY
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 PTEAM a jim pověřených orgánů k zajištění těchto bezpečnostních nařízení a řídit
se pokyny strážní služby při vjezdu dopravním prostředkem do areálu DKO. Parkování v areálu je na vlastní
nebezpečí – parkoviště nejsou hlídaná. Stání vozidel ve vjezdech a na příjezdových trasách areálu je povoleno
pouze na dobu nezbytně nutnou k provedení návozu vystavovatele.

VII. ODSTOUPENÍ,SANKČNÍ PODMÍNKY
I. Vystavovatel se zavazuje uhradit PTEAM 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 dlužné částky.
V případě, že vystavovatel odvolá svou účast na veletrhu, uhrazená částka nájemného se nevrací a
zůstává PTEAM jako smluvní pokuta za porušení povinnosti vystavovatele k účasti na veletrhu. Stornování
(písemné) výstavní plochy nebo její části vystavovatelem je porušením jeho povinnosti k řádné účasti a
vystavovatel je v takovém případě povinen zaplatit smluvní pokutu, a to:
ve výši 50 % z ujednaného nájemného při stornování nejpozději do konce měsíce října 2018,
ve výši celého nájemného při stornování ode dne 1. 11. 2018 a později.
II. Vystavovatel je povinen stornování smlouvy provést písemnou formou a zaslat doporučeně na adresu
pořadatele uvedenou v záhlaví Podmínek účasti.

VIII. POJIŠTĚNÍ
PTEAM neodpovídá vystavovateli za ztrátu, zničení nebo jakékoli poškození vybavení a zařízení expozice,
vystavovaných exponátů, zboží, materiálů, osobních věcí, ﬁnanční hotovosti, předmětů zhotovených z drahých
kovů a kamenů, jiné cennosti, zboží a předměty určené k prodeji, bez ohledu na to, zda toto poškození vzniklo
před výstavou, v průběhu výstavy, nebo po jejím skončení. Vystavovateli je doporučeno uzavřít pojištění
vybavení stánku, zařízení, exponátů, zboží a materiálu, které je ve vlastnictví vystavovatele. Doporučená doba
pojištění je od 24. 11. od 06:00 do 24. 11. 2018 do 20:00.

IX. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
I. V případě, že PTEAM v důsledku jím nezaviněných okolností (Vyšší moc) nemůže zahájit veletrh, zajistit
jeho 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.
II. PTEAM si dále vyhrazuje právo veletrh za závažných důvodů přesunout na jiný termín 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.
III. Veškeré změny a dodatky smluvního vztahu mohou platně nastat pouze písemným ujednáním.
IV. Jakékoliv nároky ze strany vystavovatele vůči PTEAM musí být uplatněny u zodpovědného pracovníka
písemnou formou ihned po zjištění závady, max. poslední den konání veletrhu, jinak jeho právo zaniká.
V. Vystavovatel je oprávněn požadovat jako náhradu škody částku odpovídající nejvíce 100% uhrazených
plnění za pronájem výstavní plochy.
VI. Dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy souhlasí vystavovatel se zasíláním nabídek souvisejících
s jeho účastí na veletrhu
VII. Smluvní vztahy se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění.
VIII. Těmito podmínkami bere vystavovatel a všichni jeho zástupci na vědomí Provozně bezpečnostní předpisy
platné v areálu DKO a jsou povinní se jimi řídit. Tyto předpisy jsou zveřejněny na www.dko.cz.

V Jihlavě

Dne __. __. _____

Kateřina Vašků, na základě plné moci udělené
jednatelem
P-TEAM s.r.o.

statutární zástupce vystavovatele

PŘÍLOHA Č. 1

CENÍK PRONÁJMU VYSTAVNÍCH PLOCH
Veškeré výstavní plochy jsou standardizovány na 6 m2.
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.
Suterén (označení A)
cena jedné expozice za výstavní den při rezervaci do 31.03.2018 činí 3 000Kč/ 6m22
cena jedné expozice za výstavní den při rezervaci od 01.04.2018 činí 4 000Kč/ 6m22
1. NP (označení B)
cena jedné expozice za výstavní den při rezervaci do 31.03.2018 činí 3 000Kč/ 6m22
cena jedné expozice za výstavní den při rezervaci od 01.04.2018 činí 4 000Kč/ 6m22
Ostatní (označení C)
cena jedné expozice za výstavní den při rezervaci do 31.03.1018 činí 4 000Kč/ 6m22
cena jedné expozice za výstavní den při rezervaci od 01.04.1018 činí 5 000Kč/ 6m22

CENÍK STANDARDNÍHO VYBAVENÍ
V ceně každé standardní expozice je zahrnut 2x stůl a 2x židle, pronájem plochy 6m.2 Za
příplatek je možné v online objednávce uvést – elektrická přípojka 500Kč, ubrus 120x80cm
50Kč/ks, umístění reklamního nosiče v areálu (příplatek 500 Kč), pomoc při vyskladnění 500 kč. Při
registraci do 31.10.2018 včetně úhrady do data splatnosti faktury je poskytnuta vystavovateli
pomoc při vyskladnění zdarma.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Nadstandardní požadavky komunikujte na tel.: +420 774 529 490.

