HRAJEME SI S ROZUMEM
Festival smysluplných hraček a zábavného učení

PODMÍNKY PRO VYSTAVOVATELE
Zveme Vás k účasti na dětských prodejních festivalech

HRAJEME SI S ROZUMEM - HRÁME SA S ROZUMOM
BRNO

BRATISLAVA

sobota 22. 9. 2018
9 – 17h
ZŠ Bakalovo náb. 8, Brno

sobota a neděle 20. a 21. 10. 2018
9 – 17h, 9-15h
ZŠ Tupolevova 20, Bratislava

PORADATEL: Oskola, s.r.o. (http://bit.ly/2laJE9H)
KONTAKTNÍ OSOBA: J ana Matejíková (telefon: +420 601168877, email: vystavy@oskola.cz)
PODMÍNKY PRO REGISTRACI
vyplnení registracního formuláre
•
úcast po celou dobu konání akce
•
zaplacení registracního poplatku (viz ceník)
•
nahlášení požadavku a poskytnutí materiálu k propagaci vystavovatele
•
PLATBA VÝSTAVNÉHO  A CENÍK
•
celková cena zahrnuje 2 položky: registrační poplatek a výstavní plochu (z
tohoto důvodu Vám budou vystaveny 2 faktury)
•
další zpoplatněné služby, na kterých se lze domluvit: sdílená EET pokladna
(CZ), sdílená registrační pokladna (SK)
•
účast na obou akcích je zvýhodněna slevou 10 % z celkové částky
•
faktury za výstavní plochu a vybavení musí být zaplaceny nejpozději 10 dní
před začátkem akce
registrační poplatek:
-zahrnuje registraci na akci, garanci prodejního místa a propagaci
-splatnost poplatku je 14 dní od vystavení faktury
registrační poplatek

do 30.6.2018

do 31.7.2018

od 1.8.2018

v CZK

1000

1500

2000

v EUR

39

59

79
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HRAJEME SI S ROZUMEM
Festival smysluplných hraček a zábavného učení
výstavní plocha:
-výstavné je stanoveno za plochu 3m2 , velikost konečné plochy záleží na volbě
vystavovatele
-na výstavní plochu může vystavovatel umístit: vlastní nebo zapůjčený prodejní stůl,
hrací stolek nebo koberec, židle, roll up, stojan apod.
-přidání dalších věcí nad rámec plochy bude na místě zpoplatněno
výstavní plocha o velikosti 3m2

BRNO

BRATISLAVA

v CZK

1000

1400

v EUR

39

55

STORNOVACÍ PODMÍNKY
V případě neúčasti se registrační poplatek nevrací. Pokud je účast zrušena 10 a
méně dní před akcí, nevrací se ani platba za výstavní plochu.
CO JE POTREBA NAHLÁSIT DOPREDU:
pocet osob a židlí k jednomu stánku
•
deti vystavovatelu musí být nahlášeny zvlášt (dostanou oznacení s
•
prístupem do jednotlivých detských sekcí výstavy)
•
všechny vaše další požadavky ( napr. elektrina, koberce, tabule, ubrusy etc.)
•
•

máte-li zájem o o
 bed (organizujeme hromadný dovoz)
využití s dílené EET/ registracní pokladny

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Vystavovatel je povinen seznámit se a konat v souladu se všemi právními předpisy
souvisejícími s maloobchodním prodejem.
Vystavovatel je v době konání akce zodpovědný za své zboží a majetek a všechny
zapůjčené věci.
Vystavovatel souhlasí s využití kontaktních údajů ke vzájemné komunikaci a
propagačních materiálů k jeho propagaci.
Registrací na akci vystavovatel dává souhlas s Podmínkami pro vystavovatele.

V Brně dne 1.4.2018
Tým Hrajeme si s rozumem
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