
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - umowa

A. DOSTAWCA 

B. Zamawiający - odbiorca faktury - odbiorca faktury - prosimy o podanie danych kontaktowych wystawcy lub agencji reprezentuj¹cej w celu przes³ania faktury 

Nazwa handlowa firmy:

Ulica: Kod pocztowy:   Miejscowość:

Rejestracja: REGON: NIP:

Przedstawiciel statutowy:    Osoba kontaktowa:

Telefon: Fax: Tel. kom.:

E-mail: www.

Nazwa banku:        Nr rach.: 

C. Nazwa wystawcy - proszê wype³niæ tylko w przypadku, kiedy dane ró¿ni¹ siê od danych w punkcie B.

E-mail: www.

Nomenklatura:

OCTANORM  630 KCZ/ m2

F. Współwystawca  na naszym stoisku bêd¹ siê prezentowa³y tak¿e inne firmy      TAK NIE

- za ka¿d¹ firmê prezentuj¹c¹ siê na naszym stoisku ui�cimy op³atê w wysoko�ci 2000 KCZ

G. Warunki płatności 

H. Akceptujemy niniejszą umowę oraz zgadzamy się z Warunkami uczestnictwa (zob. druga strona punkt I.)

Pieczątka i podpis zamawiającego       Pieczątka i podpis dostawcy

 
Černá louka Ostrawa

2m Cena za m2     100 KCZ/ m2D. Zamówienie powierzchni wystawowej     

faktura zaliczkowa w³¹cznie z zamówionymi us³ugami powinna zostaæ op³acona w pe³nej wysoko�ci do dnia rozpoczêcia wystawy
 -  faktura koñcowa powinna zostaæ op³acona najpó�niej do dnia bêd¹cego terminem p³atno�ci.

Zamawiaj¹cy o�wiadcza, ¿e przed podpisaniem wi¹¿¹cego formularza zg³oszeniowego - umowy zapozna³ siê z za³¹cznikami 1-4, które s¹ czê�ci¹ niniejszej umowy. 

PSZCZOŁA
22.–23. 3. 2019

E. Zamówienie zabudowy stoiska (cena nie obejmuje op³aty za wynajem powierzchni, czyt. punkt D)

Èerná louka, s.r.o., Èerná louka 3235, Morawska Ostrawa, 702 00 Ostrawa
odd. C, vl.è . 41134, 2. 1. 2006, REGON: 26879280, NIP: CZ26879280
Dostawca jest reprezentowany przez mgr. Jana �umberê
Tel.: +420 596 167 112, e-mail: sekretariat.ovas@cerna-louka.cz, sekretariat@ostravainfo.cz
www.cerna-louka.cz, www.ostravainfo.cz
Bank: ÈSOB, a.s. nr rachunku bankowego: 373703833/0300

wiosenne spotkanie pszczelarskie

Odsy³aj¹c organizatorowi formularz zg³oszeniowy wystawiaj¹cy zgadza siê na przetwarzanie danych osobowych oraz przesy³anie drog¹ 
elektroniczn¹  informacji handlowych. 
Wystawca zgadza siê tym samym na przechowywanie danych osobowych w czasie trwania wspó³pracy.
Poprzez potwierdzenie uczestnictwa wystawca zgadza siê na wykonywanie fotografii oraz nagrañ audiowizualnych zarówno 
w przestrzeniach hali wystawowej jak i poza ni¹, które bêd¹ organizatorom s³u¿y³y w celach reklamowych.
Obs³uga danych osobowych odbywa siê wed³ug zasad opublikowanych na stronie internetowej spó³ki.

Nazwa handlowa firmy:

Ulica: Kod pocztowy:   Miejscowość:

Telefon: Fax: Tel. kom.:

2m

Data: Data:



 I.  Warunki uczestnictwa

1. Login:
 Poprzez odes³anie Formularza zg³oszeniowego - umowy zamawiaj¹cy zobowi¹zuje siê do wziêcia udzia³u w wystawie. Czê�ciami formularza zg³oszeniowego s¹ za³¹czniki nr 1,2,3,4, 
 które staj¹ siê  wi¹¿¹ce po wype³nieniu i potwierdzeniu, a tak¿e staj¹ siê integraln¹ czê�ci¹ zg³oszenia. Dla za³¹czników obowi¹zuj¹ takie same warunki uczestnictwa jak w przypadku 
 formularza zg³oszeniowego. Do dnia otwarcia wystawy niezbêdne jest przes³anie kopii wypisu z rejestru przedsiêbiorców oraz za�wiadczenie potwierdzaj¹ce status podatnika VAT.  
 Je�li powy¿sze dokumenty zosta³y ju¿ przes³ane wcze�niej, nie ma konieczno�ci przesy³ania ich ponownie.

2.  Warunki anulowania zg³oszenia:
 Odst¹pienie od umowy przez zamawiaj¹cego musi byæ z³o¿one w formie pisemnej oraz musi byæ dostarczone organizatorowi za potwierdzeniem odbioru.
 Przy rezygnacji z  uczestnictwa op³aty za anulowanie wygl¹daj¹ nastêpuj¹co:
 - anulowanie na wiêcej ni¿ 60 dni przed wydarzeniem 50%  op³aty za powierzchniê wystawow¹ + op³ata rejestracyjna
 - anulowanie od 30 do 60 dni przed wydarzeniem 75% op³aty za powierzchniê wystawow¹ + op³ata rejestracyjna
 - anulowanie do 30 dni przed wydarzeniem 100% op³aty za powierzchniê wystawow¹ + op³ata rejestracyjna
 Po up³ywie terminu przyjmowania zg³oszeñ anulowanie zamówionych us³ug wi¹¿e siê  uiszczeniem op³aty w wysoko�ci 50% warto�ci zamówionych us³ug.
 Obowi¹zek uiszczenia op³aty za anulowanie powstaje tak¿e w momencie, kiedy przed z³o¿eniem rezygnacji wystawca nie ui�ci³ op³aty za wynajem powierzchni wystawowej oraz op³aty rejestracyjna.

3.  Akceptacja zg³oszeñ
 Ze wzglêdów technicznych dostawca zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie rozplanowania powierzchni wystawowych. 
 W sytuacji, kiedy nie bêdzie ju¿ mo¿liwo�ci wynajêcia powierzchni w  wielko�ci zamawianej przez wystawcê, wystawca zostanie o tym fakcie niezw³ocznie poinformowany. 
 W uzasadnionym przypadku dostawca jeszcze przed rozpoczêciem realizacji ekspozycji ma prawo do zmiany powierzchni wystawowej zamawiaj¹cego i tym samym zamawiaj¹cy nie ma prawa
  do wnoszenia z tego tytu³u roszczeñ finansowych czy zmiany warunków wystawiania. Zwiêkszenie powierzchni wystawowej odbywa siê tylko i wy³¹cznie za zgod¹ dostawcy. 
 W sytuacji, kiedy wystawiaj¹cy nie pojawi siê na 20 godzin przed rozpoczêciem wystawy (o ile nie umówi³ siê z dostawc¹ inaczej) dostawca ma prawo dysponowaæ jego powierzchni¹ w dowolny sposób.
 Èerná louka s.r.o.zobowi¹zuje siê do uwzglêdnienia niniejszej umowy w rejestrze umów zgodnie z artyku³em 340/2015 Sb

4.  Ubezpieczenie:
 Zamawiaj¹cemu zaleca siê wykupienie ubezpieczenia.

5.  Wymagania organizacyjne:
 Szczegó³owe informacje dotycz¹ce dowozu, likwidacji ekspozycji, ochronie pawilonu etc. zamawiaj¹cy otrzyma w Wytycznych organizacyjnych przed rozpoczêciem wystawy.

6. Safety regulations
 The Client is obliged to comply with all legal regulations of the Czech Republic  technical standards and safety and anti-fire regulations. Foreign goods are under the Czech customs regulations 
 and customs   control. Furthermore, the client is obliged to respect the instructions of the contractor and their designated authorities to ensure these safety regulations 
 and to follow the directions of the security guard service during the entrance by any type of transport to the exhibition grounds. 
 Parking in the area is at your own risk and parking is not guarded by security. Vehicle staging in entrances and pavements of the pavilion is allowed only for the time necessary 
 for the client to make the entrance.

7.  Ochrona przeciwpo¿arowa:
 7.1.  Na terenie pawilonów wystawowych obowi¹zuje ca³kowity zakaz palenia oraz pos³ugiwania siê otwartym ogniem.
 7.2.  Wszelkie materia³y ³atwopalne (poza standardowym wype³nieniem systemów budowlanych) u¿ywane do przygotowania ekspozycji powinny siê znajdowaæ 
  w materia³ach o obni¿onym stopniu   palno�ci, ew. w materia³ach samogasn¹cych. 
  Wystawca lub wykonawca powinien przed rozpoczêciem wystawy przed³o¿yæ o�wiadczenie o zastosowanych �rodkach ochronnych.
 7.3.  Spawanie w jakiejkolwiek formie jest w pawilonach zabronione.
 7.4.  Urz¹dzenia elektryczne oraz grzejniki mog¹ byæ u¿ywane tylko i wy³¹cznie je�li s¹ w stanie umo¿liwiaj¹cym bezpieczne ich u¿ytkowanie, 
  uchwalone przez czeskie laboratorium badañ oraz zgodnie z przeznaczeniem sprzêtu. 
  Zamawiaj¹cy posiadaj¹cy w³asne stanowisko wystawowe powinien przedstawiæ pracownikowi obs³ugi specyfikacjê techniczn¹ stanowiska. 
  W sytuacji, kiedy wystawca nie przed³o¿y u  pracownika obs³ugi w/w specyfikacji zostanie owa specyfikacja przygotowana przez pracownika technicznego pawilonu za okre�lon¹ op³at¹.
 7.5.  Pos³ugiwanie siê ³atwopalnymi p³ynami a tak¿e ich rozpylanie, nacieranie mini oraz czyszczenie, ew. ich sk³adowanie jest na stanowiskach zakazane.
 7.6.  W pawilonach jest zabronione przeprowadzanie prac, w czasie których powstaj¹ drobne, ³atwopalne odpadki (opi³ki, trociny).
 7.7. Znajduj¹ce siê w pawilonach pojazdy z silnikiem spalinowym, je�li s³u¿¹ jako eksponat, powinny zostaæ opró¿nione z paliwa 
  (poza ilo�ci¹ niezbêdn¹ do wjazdu i wyjazdu) oraz od³¹czone od �ród³a zasilania (akumulatora). 
 7.8.  Dzia³ania, w czasie których pos³uguje siê otwartym ogniem, mog¹ byæ przeprowadzane tylko i wy³¹cznie na wolnym powietrzu z zachowaniem bezpiecznej odleg³o�ci od materia³ów ³atwopalnych,
   min. 1 m. W czasie tych dzia³añ zabrania siê  u¿ywania p³ynów ³atwopalnych. Wystawca powinien byæ zaopatrzony we w³asny sprzêt ga�niczy z 2 kg CO2.
 7.9. �rodki ochrony przeciwpo¿arowej oraz sprzêt ga�niczy (hydranty, ga�nice), które znajduj¹ siê na terenie pawilonów wystawowych mog¹ byæ u¿ywane tylko i wy³¹cznie w przypadku po¿aru.
 7.10.  W bezpo�redniej blisko�ci wjazdów i wej�æ do pawilonów, hydrantów podziemnych oraz tam, gdzie po zatrzymaniu siê samochodu przejazd by³by wê¿szy ani¿eli 3 m, 
  obowi¹zuje zakaz pozostawiania   pojazdów. Je�li zatrzymanie pojazdu w w/w miejscach jest niezbêdne, kierowca powinien w poje�dzie pozostaæ.
 7.11.  W przypadku kiedy wystawca zauwa¿y po¿ar jest zobowi¹zany do niezw³ocznego powiadomienia biura wystawowego.
 7.12.  Wystawcy s¹ zobowi¹zani do przestrzegania instrukcji funkcjonariuszy stra¿y po¿arnej oraz umo¿liwienia im dostêpu do wszystkich miejsc.
 7.13.  Do nape³niania balonów  lub innych elementów reklamowych nie nale¿y u¿ywaæ gazów palnych i wybuchowych.
 7.14.  W czasie obróbki termicznej artyku³ów spo¿ywczych wystawiaj¹cy jest zobowi¹zany do przestrzegania zasad bezpieczeñstwa po¿arowego, 
  sprzêt ogrzewaj¹cy powinien byæ umieszczony w bezpiecznej odleg³o�ci od materia³ów ³atwopalnych (min. 0,5 m) 
  a pod sprzêtem powinien siê znajdowaæ niepalny materia³, natomiast nad sprzêtem ogrzewaj¹cym do wysoko�ci 2 m nie powinien siê znajdowaæ jakikolwiek materia³ ³atwopalny.
 7.15.  U¿ywanie butli pod ci�nieniem powinno byæ przeprowadzane wed³ug zasad opisanych w 6 ÈSN 07 8304, w czasie wystaw w pawilonach zabrania siê przepuszczania gazów, 
    zakazuje siê rzucania   butlami pod ci�nieniem, nie mog¹ tak¿e pozostawaæ niezabezpieczone.
 7.16.  W czasie monta¿u, demonta¿u oraz w czasie wystawy nie mo¿na zabrudzaæ pawilonów (w czasie instalacji mo¿na u¿ywaæ tylko i wy³¹cznie rêcznych narzêdzi).
 7.17.  Wystawcy nie wolno ustawiaæ jakichkolwiek przedmiotów na drogach komunikacji a przez to zwê¿aæ szeroko�æ przej�æ ewakuacyjnych.
 7.18.     Wystawiaj¹cy jest zobowi¹zany do dotrzymywania "Zasad bezpieczeñstwa obowi¹zuj¹cych na terenie Èerná louka w Ostrawie".

8.  Reklamacje:
 Reklamacje �wiadczonych przez dostawcê us³ug nale¿y zg³aszaæ niezw³ocznie.

9.  Wystawiaj¹cy ma prawo prezentowaæ tylko i wy³¹cznie przedmioty bêd¹ce jego w³asno�ci¹ lub przedmioty, których jest uprawnionym u¿ytkownikiem. 
 Przedmioty te nie mog¹ byæ nielegaln¹ imitacj¹  materia³ów oraz warto�ci niematerialnych ³ami¹cych przepisy w³asno�ci intelektualnej obowi¹zuj¹ce w Republice Czeskiej. 
 W odwrotnym przypadku  dostawca ma prawo wykluczyæ wystawcê z uczestnictwa w wystawie. Wystawca tym samym nie ma ¿adnego prawa do zwrotu przekazanych wp³at. 
 Dostawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia, które powsta³y w wyniki niedotrzymywania zasad przez wystawcê.

10. Postanowienia koñcowe:
 Prawa i obowi¹zki niniejszej umowy pozostaj¹ w zgodzie z przepisami Kodeksu handlowego, ew. Kodeksu cywilnego zgodnie z czeskim prawem. 
 S¹dem do rozstrzygania sporów powsta³ych w wyniki  realizacji niniejszej umowy jest odpowiedni s¹d czeski. 
 Zamawiaj¹cy zgadza siê z warunkami uczestnictwa oraz zobowi¹zuje siê do ich przestrzegania a tak¿e przyjmuje do wiadomo�ci, i¿ s¹ dla obu stron wi¹¿¹ce.


