Mezinárodní výstava orchidejí
25. - 28. 10. 2018
PVA EXPO PRAHA
ČESKÁ REPUBLIKA

Přihlášková dokumentace

Důležité termíny
31. května 2018 đ Uzávěrka pro podání přihlášek za zvýhodněné ceny
30. června 2018 đ Uzávěrka pro podání přihlášek
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14. září 2018
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đ Uzávěrka pro zaslání objednávek vybavení expozic
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Mezinárodní výstava orchidejí
Přihláška - objednávka 1
25. - 28. 10. 2018
prodejní plocha pro pěstitele a prodejce rostlin
PVA EXPO PRAHA
UZÁVĚRKA PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK 30. 06. 2018
ČESKÁ REPUBLIKA
FIRMA, ADRESA
Název společnosti
Ulice a č.p.
Město, PSČ, země
Telefon

E-mail

Daňové identiﬁkační číslo (DIČ)

WWW

KONTAKTNÍ OSOBA
Paní

Pan

Jméno a příjmení
Mobilní telefon
E-mail

KORESPONDENČNÍ ADRESA (liší-li se od fakturační)
Název společnosti
Ulice a č.p.
Město, PSČ, země
VÝSTAVNÍ PLOCHA
Základní prodejní plocha má rozměry 4 x 2 metry, celková plocha činí 8 m2 a je vybavena prodejními stoly, postavenými do rohu, s
celkovou délkou 5,6 metru. Plocha je vymezena stěnami o výšce 2,5 m a vybavena elektrickou přípojkou do 500 W. Stoly mohou
být na vyžádání pokryty přírodní juta tkaninou. Cena dále obsahuje připojení na WiFi (max. rychlost 1024 kbps) a parkování pro 1
osobní vozidlo uvnitř areálu během otvírací doby výstavy.

9 990 Kč
399 €

SHOW PLOCHA
V případě, že vystavovatel realizuje výstavu rostlin, tzv. show plochu, bude mu z výše uvedené základní ceny odečten bonus.
Show plocha musí být min. 6 m2 velká a realizována vlastními silami. Show plocha bude vymezena a umístěna mimo prodejní
plochu vystavovatele.

-2 500 Kč
-100 €

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21 %. Zahraničním vystavovatelům, kteří pocházejí z členské země EU a jsou současně plátci DPH, se DPH neúčtuje.
PODPIS
Datum, razítko

Seznámil jsem se a souhlasím s podmínkami účasti na výstavě Svět orchidejí 2018 a se zpracováním osobních údajů
Jméno hůlkovým písmem

DART spol. s r.o., V olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10, ČR; DIČ CZ45809470
Telefon: +420 222 585 627, e-mail: info@dart-expo.cz, www.dart-expo.cz
Zápis v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12367

Podpis

Přihláška - objednávka 1

Mezinárodní výstava orchidejí
25. - 28. 10. 2018
PVA EXPO PRAHA
ČESKÁ REPUBLIKA

výstavní plocha bez stavby
UZÁVĚRKA PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK 30. 06. 2018
15% SLEVA PRO PŘIHLÁŠKY DO 31. 05. 2018

FIRMA, ADRESA
Název společnosti
Ulice a č.p.
Město, PSČ, země
Telefon

E-mail

Daňové identiﬁkační číslo (DIČ)

WWW

KONTAKTNÍ OSOBA
Paní

Jméno a příjmení
Mobilní telefon

Pan

E-mail
KORESPONDENČNÍ ADRESA (liší-li se od fakturační)
Název společnosti
Ulice a č.p.
Město, PSČ, země
VÝSTAVNÍ PLOCHA
Požadovaná velikost výstavní plochy:

m Délky x

m Hloubky (min. 2 m) =

0

m2

Zakřížkujte, prosím, požadované umístění plochy:
Řadová
plocha

min. 6 m2

Velikost plochy
15 - 29 m2

1 800 Kč
72 €

Rohová
plocha
15 %
sleva

min. 8 m2

1 900 Kč
76 €

Čelní
plocha

min. 30 m2

25 %
sleva

Velikost plochy
30 - 49 m2

Ostrovní
plocha

1 950 Kč
78 €

min. 50 m2

2 000 Kč
80 €

Velikost plochy
nad 50 m2

35 %
sleva

UPOZORNĚNÍ: Konečná velikost a typ umístění expozice závisí na individuálním plánování haly. Uvedené ceny jsou za 1 m2 a zahrnují pronájem podlahové
plochy se stavbou stěn.
REGISTRAČNÍ Registrační poplatek je povinný a zahrnuje zařazení vystavovatele do interaktivního on-line katalogu, vystavovatelské
POPLATEK
průkazy (dle velikosti stánku, viz obchodní podmínky) a připojení WiFi s max. rychlostí 1024 kbps.

900 Kč
35 €

SPOLUVYSTAVOVATEL
Název společnosti
Ulice a č.p.
Město, PSČ, země
Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

WWW

Registrační poplatek spoluvystavovatele ve výši 500 Kč / 20 € za každého spoluvystavovatele bude účtován hlavnímu vystavovateli. Poplatek obsahuje
dva vystavovatelské průkazy a zařazení spoluvystavovatele do interaktivního on-line katalogu.

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %. Zahraničním vystavovatelům, kteří pocházejí z členské země EU a jsou současně plátci DPH, se DPH neúčtuje.
PODPIS
Datum, razítko

Seznámil jsem se a souhlasím s podmínkami účasti na výstavě Svět orchidejí 2018 a se zpracováním osobních údajů
Jméno hůlkovým písmem

DART spol. s r.o., V olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10, ČR; DIČ CZ45809470
Telefon: +420 222 585 627, e-mail: info@dart-expo.cz, www.dart-expo.cz
Zápis v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12367

Podpis

Mezinárodní výstava orchidejí
25. - 28. 10. 2018
PVA EXPO PRAHA
ČESKÁ REPUBLIKA

Přihláška - objednávka 2
výstavní plocha včetně stavby
UZÁVĚRKA PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK 30. 06. 2018
15% SLEVA PRO PŘIHLÁŠKY DO 31. 05. 2018

FIRMA, ADRESA
Název společnosti
Ulice a č.p.
Město, PSČ, země
Telefon

E-mail

Daňové identiﬁkační číslo (DIČ)

WWW

KONTAKTNÍ OSOBA
Paní

Jméno a příjmení
Mobilní telefon

Pan

E-mail
KORESPONDENČNÍ ADRESA (liší-li se od fakturační)
Název společnosti
Ulice a č.p.
Město, PSČ, země
VÝSTAVNÍ PLOCHA
Požadovaná velikost výstavní plochy:

m Délky x

m Hloubky (min. 2 m) = 0

m2 (max. 24 m2)

Zakřížkujte, prosím, požadované umístění plochy:
Řadová
plocha

min. 6 m2

2 400 Kč
96 €

Rohová
plocha

min. 8 m2

2 500 Kč
100 €

UPOZORNĚNÍ: Velikost objednané výstavní plochy se stavbou může být max. 24 m2. Konečná velikost a typ umístění expozice závisí na individuálním
plánování haly. Uvedené ceny jsou za 1 m2. Cena výstavní plochy obsahuje pronájem podlahové plochy, základní stavbu expozice ze systému Octanorm
(obvodové stěny výšky 2,5 metru, stropní rastr, límec pro označení vystavovatele - graﬁka není v ceně), pokládku koberce (barva na výběr), osvětlení LED
bodovými světly (1 světlo na každé 3 m2 expozice, včetně připojení na elektřinu) a pohotovostní servis během stavby, konání výstavy a demontáže expozic.
Vybavení expozice je možné objednat pomocí formuláře č. 4 - Objednávka vybavení expozice.
REGISTRAČNÍ Registrační poplatek je povinný a zahrnuje zařazení vystavovatele do interaktivního on-line katalogu, vystavovatelské
POPLATEK
průkazy (dle velikosti stánku, viz obchodní podmínky) a připojení WiFi s max. rychlostí 1024 kbps.

900 Kč
35 €

SPOLUVYSTAVOVATEL
Název společnosti
Ulice a č.p.
Město, PSČ, země
Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

WWW

Registrační poplatek spoluvystavovatele ve výši 500 Kč / 20 € za každého spoluvystavovatele bude účtován hlavnímu vystavovateli. Poplatek obsahuje
dva vystavovatelské průkazy a zařazení spoluvystavovatele do interaktivního on-line katalogu.

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %. Zahraničním vystavovatelům, kteří pocházejí z členské země EU a jsou současně plátci DPH, se DPH neúčtuje.
PODPIS
Datum, razítko

Seznámil jsem se a souhlasím s podmínkami účasti na výstavě Svět orchidejí 2018 a se zpracováním osobních údajů
Jméno hůlkovým písmem

DART spol. s r.o., V olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10, ČR; DIČ CZ45809470
Telefon: +420 222 585 627, e-mail: info@dart-expo.cz, www.dart-expo.cz
Zápis v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12367

Podpis

Objednávka 3

Mezinárodní výstava orchidejí
25. - 28. 10. 2018
PVA EXPO PRAHA
ČESKÁ REPUBLIKA

služby
UZÁVĚRKA PODÁNÍ OBJEDNÁVEK 14. 09. 2018
15% SLEVA PRO OBJEDNÁVKY DO 30. 06. 2018

VYSTAVOVATEL
Název společnosti

Kontaktní osoba

E-mail

Mobil

PŘÍPOJKY ELEKTŘINY
6 100 Kč
244 €

2 kW
(230 V)

4 000 Kč
160 €

3 kW
(230 V)

4 700 Kč
188 €

5 kW (2+3 kW)
(230 V)

9 kW
(16 A / 400 V)

8 500 Kč
340 €

Rozvaděč 16 A
(pro přípojku 9 kW)

1 400 Kč
56 €

Přípojka elektřiny pro lednici (max. 400 W)
(nelze objednat samostatně, provoz 24 hodin)

6 900 Kč
276 €

6 kW (3+3 kW)
(230 V)

1 100 Kč
44 €

INFORMACE: V ceně je obsažena povinná revize přípojky elektřiny a běžná spotřeba během veletržního dne. Přípojky, kromě lednicového okruhu, nejsou v
době mimo otvírací dobu veletrhu v provozu. V případě zájmu o přípojku elektřiny s vyšším odběrem nás kontaktujte.
INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ
LAN max. 5/5 Mpbs
(připojení kabelem RJ45)

2 000 Kč
80 €

WiFi max. 3/3 Mbps
(IEEE 802.11a/n/ac - 5 GHz)

1 200 Kč
48 €

Každé další připojení
(LAN nebo WiFi, cena za ks)

600 Kč
24 €

ks

4 700 Kč
188 €

Napuštění / vypuštění
bazénu

1 400 Kč
56 €

Voda pro bazén
(cena za m3)

300 Kč
12 €

m3

PŘÍPOJKA VODY A ODPADU
Přípojka voda / odpad
(vč. běžné spotřeby vody)
VSTUP
Vystavovatelský průkaz
(doobjednávka, cena za ks)

250 Kč
10 €

ks

Čestné pozvánky pro partnery
(platné 25. nebo 26. 10. 2018)

ks

Montážní průkaz
(zdarma v libovolném počtu)

ks

UPOZORNĚNÍ: Vystavovatel má nárok na určitý počet kusů vystavovatelských průkazů a čestných pozvánek zdarma, viz obchodní podmínky veletrhu. Zde
objednejte pouze průkazy navíc, v případě potřeby. Vystavovatelský průkaz je platný na celou dobu konání veletrhu. Čestné pozvánky jsou platné pro jednu
osobu v uvedené dny a jsou fakturovány dle skutečnosti, tj. dle skutečně využitých čestných pozvánek, bez ohledu na počet objednaných
(distribuovaných) kusů. Cena za jednu skutečně využitou čestnou pozvánku je 90 Kč / 4 €. Vystavovatel po skončení veletrhu obdrží využité pozvánky.
Montážní průkazy jsou nutné pro vstup na výstaviště v době stavby a demontáže (viz provozní termíny veletrhu), jak vystavovatelů, tak i jejich dodavatelů
stavby. Vystavovatelské a montážní průkazy budou předány při registraci na veletrh.
PARKOVÁNÍ
Parkovací karta - 4 dny
(platná pro jednu SPZ)

850 Kč
34 €

ks

Noční parkování - cena za jednu noc v areálu
(vůz do 3,5 tuny nebo přívěs osobního auta)

Parkovací karta - 1 den
(platná pro jednu SPZ)
350 Kč
14 €

ks

300 Kč
12 €

ks

Montážní parkovací karta
(zdarma v libovolném počtu)

Noční parkování - cena za jednu noc v areálu
(vůz nad 3,5 tuny nebo návěs nákladního auta)

ks
650 Kč
26 €

ks

UPOZORNĚNÍ: Parkovací karta opravňuje vystavovatele ke vjezdu a parkování v areálu výstaviště v době provozu veletrhu bez omezení vjezdů a výjezdů.
Parkování v areálu mimo provozní hodiny veletrhu je možné pouze s platným nočním parkování na vyhrazeném místě. Montážní parkovací karta je nutná
pro vjezd do areálu výstaviště v době stavby a demontáže (viz provozní termíny veletrhu), jak vystavovatelů, tak i jejich dodavatelů stavby. Vystavovatelské
a montážní parkovací karty budou předány při registraci na veletrh.
ÚKLID EXPOZICE
Generální úklid expozice před zahájením veletrhu,
včetně vyřezání krycích fólií koberců (cena za m2)

PODPIS

25 Kč
1 €

m2

Denní úklid expozice během konání veletrhu
(luxování koberce, výsyp odp. koše, cena za m2)

50 Kč
2 €

m2

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %. Zahraničním vystavovatelům, kteří pocházejí z členské země EU a jsou současně plátci DPH, se DPH neúčtuje.

Datum, razítko

Jméno hůlkovým písmem

DART spol. s r.o., V olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10, ČR; DIČ CZ45809470
Telefon: +420 222 585 627, e-mail: info@dart-expo.cz, www.dart-expo.cz
Zápis v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12367

Podpis

Objednávka 4

Mezinárodní výstava orchidejí
25. - 28. 10. 2018
PVA EXPO PRAHA
ČESKÁ REPUBLIKA

vybavení expozice
UZÁVĚRKA PODÁNÍ OBJEDNÁVEK 14. 09. 2018
15% SLEVA PRO OBJEDNÁVKY DO 30. 06. 2018

VYSTAVOVATEL
Název společnosti

Kontaktní osoba

E-mail

Mobil

NÁVRH EXPOZICE
Legenda (rozměry v centimetrech)
stěna bílá plná

otevřená strana expozice

pult

pult prosklený

50

50

50

100

100

50
regál

50
50

vitrína
50

50
100

50
100

50

židle

stůl

50
50

bodové světlo

80
80

Ø 80

zásuvka

shrnovací dveře

závěs

INFORMACE: Do rastru 1x1 cm (měřítko 1 cm = 1 metr) zakreslete obvodové stěny expozice o zvolené velikosti s vyznačením otevřené strany (otevřených
stran) a vybrané vybavení expozice. V legendě a nabídce níže nejsou uvedeny všechny prvky, které nabízíme. Pro kompletní nabídku nás neváhejte
kontaktovat. Plánek můžete doplnit například textem s upřesněním parametrů. Každou stavbu řešíme individuálně. Váš návrh poslouží při tvorbě finálního
projektu jako základ. Jakékoliv nejasnosti s Vámi budeme konzultovat.
VYBAVENÍ

Kč / EUR

Kč / EUR

ks

Kč / EUR

ks

550 / 22

pódium 100x50x50

290 / 12

stěna 100x250

pult 100x50x80

470 / 19

pódium 50x50x50

260 / 10

stěna proskl. 100x250, sokl 80 620 / 25

pult 50x50x80

430 / 17

regál, 4x police 100x50x250

720 / 29

stěna proskl. 50x250, sokl 80

550 / 22

pult 100x100x100

590 / 24

regál, 3x police 100x50x250

650 / 26

dveře shrnovací

800 / 32

pult 100x50x100

510 / 20

regál, 4x police 50x50x250

600 / 24

závěs, bm

170 / 7

pult 50x50x100

460 / 18

regál, 3x police 50x50x250

550 / 22

ELEKTRO

pult 100x100x110

610 / 24

police roh trojúhel. 100x100

210 / 8

LED světlo 12 W, ekv. 100 W

260 / 10

pult 100x50x110

530 / 21

police roh trojúhel. 50x50

170 / 7

halogenový reﬂektor 500 W

510 / 20

pult 50x50x110

490 / 20

police 100x30

80 / 3

zásuvka

150 / 6

pult prosklený 100x100x100

750 / 30

police pod TV 100x50x20

270 / 11

NÁBYTEK

pult prosklený 100x50x100

640 / 26

vitrína, 1 police 100x100x250

2 200 / 88

židle barová

280 / 11

pult prosklený 50x50x100

570 / 23

vitrína, 1 police 100x50x250

1 650 / 66

židle

240 / 10

pultová police 100x100

120 / 5

vitrína, 1 police 50x50x250

1 400 / 56

stůl 80x80

250 / 10

pultová police 100x50

80 / 3

skleněná police 100x100

190 / 8

stůl kulatý r 80

260 / 10

pultová police 50x50

70 / 3

skleněná police 100x50

140 / 6

stojanový věšák

190 / 8

uzamykatelná dvířka pultu

140 / 6

skleněná police 50x50

100 / 4

odpadkový koš

70 / 3

pódium 100x100x50

390 / 16

věšák nástěnný

190 / 8

PODPIS

ks

240 / 10

pult 100x100x80

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %. Zahraničním vystavovatelům, kteří pocházejí z členské země EU a jsou současně plátci DPH, se DPH neúčtuje.

Datum, razítko

Jméno hůlkovým písmem

DART spol. s r.o., V olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10, ČR; DIČ CZ45809470
Telefon: +420 222 585 627, e-mail: info@dart-expo.cz, www.dart-expo.cz
Zápis v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12367

Podpis

Mezinárodní výstava orchidejí
25. - 28. 10. 2018
PVA EXPO PRAHA
ČESKÁ REPUBLIKA
1. POŘADATEL A POŘÁDANÁ AKCE
Pořadatelem výstavy Svět orchidejí (dále jen AKCE) je společnost DART s.r.o.,
Veletržní správa, adresa: V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10, DIČ: CZ45809470
(dále jen DART).
2. VYSTAVOVATEL
Právnické či fyzické osoby, kterým DART potvrdil účast na AKCI (dále jen
VYSTAVOVATEL).
3. ÚČAST NA AKCI
3.1. VYSTAVOVATEL pošle DARTU řádně vyplněnou přihlášku s žádostí o zařazení
mezi VYSTAVOVATELE AKCE.
3.2. DART vystaví VYSTAVOVATELI zálohovou fakturu dle bodu 4.1.
3.3. Uhrazením zálohové faktury vzniká mezi DARTEM a VYSTAVOVATELEM smluvní
vztah a DART potvrdí VYSTAVOVATELI účast na AKCI.
4. FAKTURACE A PŘIDĚLENÍ VÝSTAVNÍ PLOCHY
4.1. VYSTAVOVATEL obdrží 1. zálohovou fakturu na úhradu objednané plochy bez
případné slevy, a to ve výši:
4.1.1. 30% při doručení přihlášky DARTU do 31. května 2018,
4.1.2. 50% při doručení přihlášky DARTU do 30. června 2018,
4.1.3. 100% při doručení přihlášky DARTU od 1. července 2018.
4.1.4. Součástí 1. zálohové platby bude vždy položka „registrační poplatek“,
který bude účtován v plné výši.
4.2. Po obdržení úhrady 1. zálohové faktury potvrdí DART VYSTAVOVATELI účast na
AKCI. Následně vystaví DART 2. zálohovou fakturu na doplatek celého pronájmu
objednané plochy, a to včetně odečtení případné slevy na pronájem plochy.
Zaplacení celého pronájmu a registračního poplatku je podmínkou pro přidělení
výstavní plochy. Priorita umístění je nabízena VYSTAVOVATELŮM podle termínu
závazného potvrzení účasti a dodržení termínů splatnosti na zálohových
fakturách.
4.3. Přidělená plocha nesmí být dále pronajímána VYSTAVOVATELEM jakékoli třetí
osobě. Výjimku tvoří společná účast několika ﬁrem v jedné expozici. V tomto
případě je VYSTAVOVATEL povinen uhradit za každou další ﬁrmu (dále
SPOLUVYSTAVOVATEL) registrační poplatek spoluvystavovatele v plné výši.
4.4. V případě nezaplacení celého pronájmu v termínu splatnosti uvedeném na
faktuře je prodlení VYSTAVOVATELE podstatným porušením jeho smluvní
povinnosti a DART je oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat po
VYSTAVOVATELI úhradu smluvního penále, viz bod 6.
4.5. Objedná-li VYSTAVOVATEL služby (technické přípojky, vybavení či stavba
expozice, apod.), vystaví DART 3.zálohovou fakturu na úhradu objednaných
služeb v plné výši. Úhrada v termínu splatnosti, uvedeném na faktuře, je
podmínkou pro poskytnutí objednaných služeb.
5. NÁJEMNÉ ZA VÝSTAVNÍ PLOCHU, REGISTRAČNÍ POPLATEK
5.1. Cena nájemného výstavní plochy je uvedena v přihlášce. Nájemné se stanoví
podle rozměru plochy a každý započatý objednaný metr čtvereční se účtuje jako
celý. Nájemné je stanoveno na dobu přípravy, vlastní AKCI a likvidaci a je v něm
zahrnuta: výstavní podlahovou plochu, základní osvětlení a vytápění haly,
požární ochrana, úklid v prostoru mimo expozice, všeobecná noční ostraha
areálu, provoz WC a propagace AKCE.
5.2. VYSTAVOVATEL má právo využívat pro svou prezentaci plochu, která mu byla na
základě přihlášky přidělena. V případě, že VYSTAVOVATEL obsadí plochu, kterou
řádně neobjednal a nezaplatil, je povinen tuto plochu DARTU uhradit, a to na
místě a v hotovosti. V takovém případě může být cena plochy zatížena až 100%
přirážkou.
5.3. Registrační poplatek VYSTAVOVATELE zahrnuje: zařazení základních dat do info
systému akce, vystavovatelské průkazy (VYSTAVOVATEL obdrží 2 ks u stánků do
10 m2 a další 1 průkaz za každých započatých 10 m2, maximální počet průkazů na
stánek je 20 ks), 10 ks čestných pozvánek pro obchodní partnery a připojení na
WiFi na pásmu 5 GHz s maximální rychlostí 1024 kbps.
5.4. Registrační poplatek SPOLUVYSTAVOVATELE zahrnuje: zařazení základních dat
do info systému akce a vystavovatelské průkazy v počtu 2 ks.
6. PLATEBNÍ A SANKČNÍ PODMÍNKY
6.1. VYSTAVOVATEL se zavazuje uhradit DARTU veškeré faktury do dne splatnosti,
uvedeného na faktuře. Pro případ, kdy VYSTAVOVATEL neuhradí vyfakturovanou
částku nejpozději v den splatnosti uvedený na faktuře, sjednávají smluvní strany
smluvní penále ve výši 0,1% za každý den prodlení ze včas nezaplacené částky.
6.2. V případě, že VYSTAVOVATEL odvolá svou účast na AKCI, sjednávají strany
smluvní penále, respektive storno poplatek:
6.2.1. Při odvolání účasti po 30. červnu 2018 je smluvní penále ve výši 50 % z
pronájmu objednané plochy,
6.2.2. Při odvolání účasti v době kratší než 2 měsíce před zahájením AKCE je
smluvní penále ve výši celého nájemného.
6.2.3. Registrační poplatek propadá vždy v plné výši.
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7. BEZPEČNOST A POJIŠTĚNÍ
7.1. DART neodpovídá na výstavišti VYSTAVOVATELŮM za ztrátu, zničení nebo
jakékoliv poškození exponátů, vybavení a zařízení stánků, zboží, obalů, balicích
materiálů bez ohledu na to, zda ztráta, zničení nebo jiné poškození vznikly při
montáži, dopravě či v průběhu konání AKCE. DART zajišťuje všeobecnou noční
ostrahu výstavních prostor. V případě odcizení exponátů je VYSTAVOVATEL
povinen nahlásit tuto skutečnost na Policii ČR a náhrada škody je možná pouze
prostřednictvím pojišťovny VYSTAVOVATELE. VYSTAVOVATELI je doporučeno
nechat si pojistit všechny exponáty a výše uvedené materiály na celou dobu
jejich přítomnosti na výstavišti proti veškerým nebezpečím, která pro majetek
VYSTAVOVATELE přicházejí v úvahu.
7.2. Bude-li VYSTAVOVATEL provozovat své produkty, musí být takový provoz
zabezpečen, aby nedošlo k újmě na majetku či zdraví návštěvníků, stejně tak na
výstavních plochách, výstavním areálu či na zařízení zapůjčeném DARTEM.
VYSTAVOVATEL má právo provozovat produkty pouze na ploše, kterou si
objednal a řádně zaplatil. Využije-li VYSTAVOVATEL k provozování produktů
plochu mimo vymezenou expozici, vystavuje se postihu ve výši až 50 000 Kč.
7.3. Hladina hluku na expozici nesmí překročit 70 dB(A).
7.4. Náklady na případné poplatky z reprodukované hudby na expozici si hradí
VYSTAVOVATEL sám.
8. PROVOZNÍ PODMÍNKY
8.1. Kromě stanovených provozních hodin výstavy a povoleného časového rozmezí
pro zásobování stánků je pobyt ve výstavních prostorách zakázán. V tomto
směru je nutno respektovat pokyny pracovníků DARTU a bezpečnostní služby.
8.2. Umísťování billboardů, poutačů, transparentů, jakož i rozdávání tiskových a
jiných materiálů je povoleno pouze za úplatu po projednání a odsouhlasení
DARTEM.
8.3. Veškeré změny, týkající se objednávky technických služeb, stavby a vybavení
stánků, požadované VYSTAVOVATELEM dodatečně po termínu zahájení
montáže budou vyřizovány až po splnění řádně objednaných prací a služeb vůči
ostatním VYSTAVOVATELŮM. Tyto dodatečné objednávky prací a služeb může
DART zatížit přirážkou až do výše 100 % kalkulované ceny. Úhradu provede
VYSTAVOVATEL na místě v hotovosti.
9. PODKLADY PRO REALIZACI
9.1. VYSTAVOVATEL má právo objednat stavbu stánku a další služby související s
vybavením stánku u jakékoli realizační ﬁrmy. VYSTAVOVATEL má právo využít
vlastní stánek a vybavení. O této skutečnosti je VYSTAVOVATEL povinen
informovat DART.
9.2. Přívod elektrické energie, vody a internetu může VYSTAVOVATEL objednat
výhradně u DARTU ve stanoveném termínu před AKCÍ. Doobjednávky v rámci
montáže mohou být zatíženy přirážkou až do výše 100% kalkulované ceny.
9.3. Maximální výška expozic, včetně poutačů, jsou 3 metry, výjimky povoluje pouze
DART. Expozice musí splňovat podmínky požární ochrany. Patrové expozice již
ve stádiu projektu musí být předloženy DARTU ke schválení.
9.4. VYSTAVOVATELÉ, kteří si stavbu stánku objednávají u DARTU, předají své
požadavky do data uvedeného na formuláři k tomu určeném.
9.5. VYSTAVOVATELÉ, kteří si stavbu stánku zajišťují vlastními prostředky, předají
DARTU do 14. září 2018 závazný projekt stánku (v čelním pohledu a půdorysu)
se zakreslením a zakótováním všech výškových dominant a poutačů, včetně
orientace stánku v rámci objednané plochy se zakótováním umístění přívodu
elektro, vody a odpadu.
9.6. Nezašle-li VYSTAVOVATEL DARTU příslušné podklady v požadovaném termínu,
vystavuje se nebezpečí případných komplikací při realizaci stánku a možných
dalších ﬁnančních nákladů spojených s přemístěním přívodů elektro, vody a
odpadu.
9.7. VYSTAVOVATEL, resp. ﬁrma jím pověřená, nesmí likvidovat exponáty a expozici
před ukončením AKCE. V případě, že VYSTAVOVATEL začne demontáž expozice
před skončením AKCE, sjednávají smluvní strany penále ve výši 50 % z celkové
ceny za pronájem plochy.
9.8. VYSTAVOVATEL odpovídá za výstavní plochu a veškerá zařízení pronajatá
DARTEM je povinen předat po skončení AKCE neporušené. Poškodí-li nebo
znečistí-li VYSTAVOVATEL výstavní plochy, výstavní areál či zařízení zapůjčené
DARTEM, je povinen uhradit DARTU způsobené škody v plné výši.
10. ZMĚNY A REKLAMACE
Jakékoli dodatečné změny jsou závazné pouze tehdy, jsou-li potvrzeny oběma
stranami písemně. Veškeré stížnosti ze strany VYSTAVOVATELE vůči pořadateli
AKCE a jeho dodavatelům po dobu montáže a průběhu AKCE musí být předloženy
písemně pověřenému zástupci DARTU do konce AKCE. Konkrétní nároky mohou být
uplatněny písemně do 2 týdnů po skončení AKCE. Všechny nároky zanikají 3 měsíce
po skončení AKCE.

Mezinárodní výstava orchidejí
25. - 28. 10. 2018
PVA EXPO PRAHA
ČESKÁ REPUBLIKA
Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Ve společnosti DART
spol. s r.o., se sídlem V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ:
45809470, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, Oddíl C, vložka 12367 (dále jen „DART“) se zavazujeme poskytnuté
osobní údaje chránit.
Na této stránce naleznete informace o tom, proč, kdy, jak a jaké osobní údaje
DART zpracovává. Naleznete zde také způsob, jak nás kontaktovat, pokud
budete mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo jak
provést opravu osobních údajů.
Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme za určitých okolností měnit a
aktualizovat.
Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních
údajů, které nám poskytujete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze
v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů.
ZÁKLADNÍ POJMY A INFORMACE
Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů), (dále jen pod anglickou zkratkou „GDPR“). Národní
předpisy mohou v některých případech, tam kde to GDPR připouští, stanovit
odlišná pravidla. Ta upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů. Více informací na stránkách Úřadu pro
ochranu osobních údajů
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V DARTU
Proč DART zpracovává osobní údaje?
Společnost DART je pořadatelem veletržních akcí. Některé osobní údaje jsou
nezbytné pro účely vytvoření objednávky/přihlášky na konkrétní akci,
případně pro účely zasílání novinek o námi pořádaných akcích. Jiné osobní
údaje nám nemusíte sdělovat, nejsou pro zajištění Vámi objednaných služeb
nezbytně nutné. Pokud se nám je však rozhodnete sdělit, můžeme pro Vás
udělat více.
Jaké osobní údaje zpracováváme?
V níže uvedené tabulce se dozvíte, jaké osobní údaje o Vás potřebujeme při
využití konkrétní služby vědět.
ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
Přihlášení na veletržní akci
a) jméno
b) příjmení
c) poštovní adresa
d) e-mailová adresa
e) telefonní číslo
f) fakturační adresa
Zasílání obchodních sdělení
a) jméno
b) příjmení
c) e-mailová adresa
Soutěže s DARTem
Seznam požadovaných osobních údajů je vždy uveden v podmínkách každé
soutěže. Nejčastěji ale dochází ke zpracování těchto osobních údajů:
a) jméno
b) příjmení
c) datum narození (věk)
d) e-mailová adresa
Návštěva webových stránek veletržních akcí
a) IP adresa
b) cookies
SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje nesdílíme s žádným dalším subjektem. V určitých
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případech je nutné, abychom Vaše osobní údaje sdíleli s orgány státní
správy. Vaše osobní údaje těmto složkám předáváme na základě zákonné
povinnosti, je-li nám uložena.
DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Nejzazší doba zpracování osobních údajů
Nejzazší dobou zpracování osobních údajů, kterou v DARTu vůči Vám
uplatňujeme, je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi
subjektem údajů a DARTem, případně 10 let od konce zdaňovacího období,
ve kterém k plnění došlo. Uvedená doba zpracování vyplývá ze zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně ze
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. Důvodem pro takové zpracování je zákonná povinnost nebo
legitimní zájem DART. Po uplynutí této doby budou všechny Vaše osobní
údaje smazány.
Jiná doba zpracování osobních údajů
Obrátíte-li se na nás s dotazy, nebo v případě běžné komunikace s námi,
vymažeme Vaše osobní údaje mnohem dříve než ve lhůtách uvedených
výše. Vaše osobní údaje si uchováme pouze po nezbytnou dobu, kterou
budeme potřebovat pro naplnění účelů uvedených v těchto zásadách
ochrany osobních údajů, případně abychom dodrželi zákonem stanovené
povinnosti.
COOKIES A DALŠÍ TECHNOLOGIE SLEDOVÁNÍ
Během návštěvy webových stránek veletržních akcí automaticky dostanete
na váš počítač jeden (případně více) souborů cookie, které jsou využívány
především pro zvýšení vašeho komfortu a optimální poskytování našich
služeb. Více informací najdete na webových stránkách veletržní akce.
UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Právo na informace
Ctíme zásadu transparentnosti zpracovávání osobních údajů. V souladu s
touto zásadou jsme odhodláni subjektům údajů vždy poskytnout informace
o tom, jaké jejich osobní údaje zpracováváme. Přejete-li si se dozvědět, jaké
osobní údaje o Vás obecně zpracováváme, můžete o to požádat zasláním emailové zprávy na adresu info@dart-expo.cz.
Chcete-li zjistit konkrétní osobní údaje, které o Vás zpracováváme, můžete
se na nás obrátit zde, a současně ale uveďte, které konkrétní informace
požadujete. Výčet informací, na něž máte právo, naleznete v článku 13 a 14
GDPR. Nesdělíte-li nám Vaše konkrétní požadavky, budeme na Vaši žádost
nahlížet jako na obecnou dle předchozího odstavce. Dovolujeme si Vás
upozornit, že nebudeme-li schopni Vaši totožnost ověřit elektronicky nebo
budeme-li mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, požádáme Vás o
předložení dokladu totožnosti v sídle DARTu. Pouze tak vyloučíme, že
neposkytneme Vaše osobní údaje osobě, která se za Vás pouze vydává.
Vaše žádosti budeme vyřizovat v nejkratší možné době. V závislosti na
složitosti a rozsahu žádosti může její vyřízení trvat i několik týdnů.
Právo na opravu
Zjistíte-li, že některé osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné
nebo neaktuální, upozorněte nás na to zasláním e-mailové zprávy na adresu
info@dart-expo.cz. I v takovém případě si vyžádáme předložení dokladu
totožnosti v sídle DARTu. Jedině tak zajistíme, aby nedošlo k neoprávněné
úpravě Vašich osobních údajů.
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a právo „být zapomenut“
Dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě
souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možné kdykoli zamezit. Stačí
odejmout souhlas s takovým zpracováním.
Můžete rovněž využít svého práva „být zapomenut“. V takovém případě
smažeme všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme. Výjimkou jsou
případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu
našeho oprávněného zájmu. I v tomto případě vyžadujeme identiﬁkaci
subjektu údajů, než smazání osobních údajů provedeme.
Oba výše uvedené případy lze realizovat pouze formou zaslání žádosti na
e-mailovou adresu info@dart-expo.cz

