ZÁVÄZNÁPRIHLÁŠKA
Martin Littmann - Štúdio Škerák
Krajná ulica 76, 931 01 Šamorín
IČO: 40 01 40 53
IČ DPH: SK1045233475
Tel.: +421 911 754 726
e-mail: studio@skerak.sk

9. – 10. 2. 2018 (piatok, sobota)
Firma

Ulica, číslo

PSČ-Mesto

Telefón

Fax

E-mail

Kontaktná osoba

Mobil

http://

Štatutárny zástupca firmy

Mobil

IČO

Banka

Číslo účtu

IČ DPH

PRENÁJOM PLOCHY
m2

Krytá plocha

REGISTRAČNÝ POPLATOK 150,- EUR

Dĺžka

m

Hĺbka

m

ČÍSLO PRENAJATEJ PLOCHY
Cena za m2

CENNÍK VÝSTAVNEJ PLOCHY

2

4

1
3

s 1 otvorenou stranou

70,-

s 2 otvorenými stranami min.

75,-

s 3 otvorenými stranami

80,-

ostrovný stánok

85,100,- EUR

Poplatok za spoluvystavovateľa

ÚDAJE O SPOLUVYSTAVOVATEĽOVI
Firma
Telefón

Fax

Adresa

IČO

E-mail

http://

VÝSTAVBA STÁNKU Z OKTANORMOVÝCH STIEN

Cena v EUR/m2
60,-

REKLAMA
Reklama v katalógu vystavovateľov:

■
■

1/4 A5

90

1/2 A5

150

■
■

1/1 A5

200

vnútorná obálka

350

2/1A5

350

vonkajšia obálka

500

Súhlasíme so znením všeobecných podmienok účasti (plné znenie sa nachádza na zadnej strane formulára)
Po obdržaní záväznej prihlášky Vám zašleme kompletný objednávkový blok.
Uvedené ceny sú bez DPH

Miesto / Dátum

Pečiatka / Podpis

VŠEOBECNÉ PODMIENKY
ÚČASTI NA VÝSTAVE
Článok I.
DEFINÍCIA POJMOV
1.1 „Demontáž“ – súbor činností vystavovateľa, príp. ním
splnomocnenej osoby súvisiacich s rozložením výstavnej expozície a jej odstránením, odvezením alebo odprataním z Výstavnej plochy
1.2 „Exponát“ - výrobok, tovar, alebo právo k nehnuteľným
statkom, ktoré sú záväzne prihlásené a vystavené
v priestore stanovenom organizátorom, a ktoré zodpovedajú nomenklatúre výstavy.
1.3 „Montáž“ – súbor činností, pomocou ktorých sa z jednotlivých súčiastok vytvára funkčný celok výstavnej expozície
1.4 „Organizátor“ - Martin Littmann - Štúdio Škerák, Železná
27, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 40 01
40 53
1.5 „Organizačné pokyny“ – dokument stanovujúci ďalšie práva
a povinnosti zmluvných strán vo veci organizačného zabezpečenia Výstavy, ktorý je neoddeliteľnou prílohou
týchto podmienok a ktoré sa Vystavovateľ zaväzuje dodržiavať. Organizačné pokyny zasiela Organizátor Vystavovateľovi najneskôr dva týždne pred konaním
Výstavy.
1.6 „Realizátor“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má
v živnostenskom alebo obchodnom registri oprávnenie
vykonávať montáž a demontáž výstavných expozícií
1.7 „Spoluvystavovateľ“ - fyzická alebo právnická osoba pôsobiaca vo Výstavnej expozícii Vystavovateľa, ktorá je
samostatne uvedená v zozname a v katalógu vystavovateľov.
1.8 „Vystavovateľ“ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá
v súlade s týmito podmienkami uzatvorila s organizátorom Zmluvu.
1.9 „Výstava“ – časovo ohraničené výstavné podujatie, ktoré
ponúka určitú vzorku produktov vymedzeným skupinám
laickej a/alebo odbornej verejnosti.
1.10 „Výstavná plocha“ – značkami vyhradená plocha Vystavovateľa , ktorú si na základe Zmluvy v súlade s týmito
podmienkami prenajal Vystavovateľ od Organizátora,
ktorej presné umiestnenie je určené organizátorom, nachádzajúca sa v mieste konania Výstavy, ktorá je
určená na umiestnenie Výstavnej expozície Vystavovateľa
1.11 „Záujemca“ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o využitie služieb Organizátora za účelom propagácie svojich služieb alebo produktov na Výstave.
Článok II.
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ
VÝSTAVNEJ PLOCHY
2.1 Zmluva o zabezpečení výstavnej plochy (ďalej len
„Zmluva“) uzatvárajú Organizátor a Vystavovateľ na základe podpísanej Záväznej prihlášky (ďalej len „prihláška“) záujemcu, ktorá je záujemcom po jej riadnom
a úplnom vyplnení doručená Organizátorovi poštou,
faxom alebo elektronicky na mailovú adresu studio@
skerak.sk alebo do sídla organizátora, a to v momente
potvrdenia prihlášky Organizátorom. Odoslaním vyplnenej prihlášky záujemca potvrdzuje, že sa riadne
a v celom rozsahu oboznámil s týmito Všeobecnými
podmienkami účasti na Výstave (ďalej len „podmienky
účasti“) a bez výhrad s nimi súhlasí. Záujemca je okamihom odoslania prihlášky týmito podmienkami účasti
viazaný a momentom uzatvorenia Zmluvy sa stáva Vystavovateľom. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť
v momente jej uzatvorenia (potvrdením doručenej prihlášky Organizátorom).
2.2 Predmet Zmluvy
2.2.1Na základe Zmluvy sa Organizátor zaväzuje zabezpečiť
Vystavovateľovi Výstavnú plochu a s tým spojené
služby v rozsahu podľa Zmluvy a v čase stanovenom
v Organizačných pokynoch a Vystavovateľ sa zaväzuje
zúčastniť sa na Výstave, prenajatú Výstavnú plochu obsadiť a použiť spôsobom, ktorý neodporuje tematickému zameraniu Výstavy a zaplatiť za ňu dohodnutú
cenu, to všetko v súlade s podmienkami uvedenými v
prihláške, týchto podmienkach a Katalógu služieb.
2.3 Prihláška
2.3.1Prihláška je formulár vytvorený Organizátorom, prístupný na www.svadobnyveltrh.sk alebo na vyžiadanie
mailom na studio@skerak.sk, ktorý obsahuje údaje
v rozsahu:
a) označenie zmluvných strán,
b) fakturačné údaje zmluvných strán,
c) požadovaná veľkosť Výstavnej plochy, prípadne iné
služby a ich popis
d) čas konania a tématické zameranie Výstavy
e) súhlas s podmienkami účasti
2.3.2
Organizátor má právo rozhodnúť o potvrdení
a/alebo čiastočnom potvrdení prihlášky, alebo o jej nepotvrdení bez udania dôvodu. V rozsahu, v akom Organizátor potvrdí Vystavovateľovi prihlášku sa uzatvára Zmluva.
Článok III.
PRIDEĽOVANIE VÝSTAVNEJ PLOCHY
3.1 Organizátor a Vystavovateľ sa dohodli, a Vystavovateľ
vyslovuje súhlas s tým, že Organizátor má výlučné
právo rozhodovať o umiestnení Výstavnej plochy podľa
poradia prijatých prihlášok a podľa vystavovanej nomenklatúry.
3.2 Vystavovateľ berie na vedomie a bez výhrad súhlasí
s tým, že:
a) presné umiestnenie požadovanej Výstavnej plochy
určuje Vystavovateľ s ohľadom na potreby Vystavovateľa ako aj na potreby ostatných vystavovateľov tak, aby
bolo možné v čo možno najväčšej miere vyhovieť
všetkým vystavovateľom a Organizátorovi a ich požiadavkám,
b) umiestnenie Výstavnej plochy môže byť zo strany Organizátora zmenené až do dňa predchádzajúceho konania Výstavy,
c) Vystavovateľovi bude pridelená Výstavná plocha až
po úhrade zálohovej faktúry.

aby vystavované Exponáty nerušili susedné expozície,
3.3 Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť v stanovenom termíne
nezasahovali do komunikácií, a aby nedošlo k poškoCenu a uzavrieť poistenie zodpovednosti za škody spôdeniu prenajatého zariadenia.
sobené vlastnou činnosťou v súlade s článkom XI.
7.4 Preberanie Výstavnej plochy a Exponátov vykonáva
týchto podmienok účasti.
vždy Vystavovateľ alebo ním splnomocnená osoba.
3.4 Výstavná plocha bude Vystavovateľovi sprístupnená
V prípade, že Vystavovateľ alebo ním splnomocnená
k montáži Výstavnej expozície v čase určenom v Orosoba nebudú prítomní, bude Exponát zložený na
ganizačných pokynoch
mieste, ktoré určí Organizátor na riziko a náklady Vy3.5 Vystavovateľ sa zaväzuje, že obsadí iba Výstavnú plostavovateľa.
chu, ktorá je predmetom plnenia podľa Zmluvy.
3.6 V prípade, že Vystavovateľ neobsadí pridelenú plochu 7.5 Vystavovateľ sa zaväzuje Exponáty demontovať a odviezť v čase Demontáže, ktorý je uvedený v Organideň pred otvorením výstavy do 12.00 hod., považuje sa
začných pokynoch. Ak sa Exponáty po termíne deto za podstatné porušenie Zmluvy a Organizátor má
montáže budú nachádzať vo výstavnom areáli
právo od Zmluvy odstúpiť a rovnako má organizátor náOrganizátora, budú odvezené a uskladnené na riziko
rok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100%
a náklady Vystavovateľa. Organizátor vydá Exponát
Ceny.
Vystavovateľovi po úhrade nákladov za manipulačné
3.7 Vystavovateľ nesmie ďalej prenajať výstavnú plochu trea skladovacie služby.
tej osobe.
7.6 Organizátor nezodpovedá Vystavovateľovi, Spoluvystavovateľom za stratu, zničenie, alebo akékoľvek
Článok IV.
poškodenie Exponátov bez ohľadu na to, či došlo
REGISTRAČNÝ POPLATOK A PRENÁJOM
k zničeniu alebo inému poškodeniu pred začatím, počas,
VÝSTAVNEJ PLOCHY
alebo po skončení Výstavy.
4.1 Vystavovateľ je povinný zaplatiť Organizátorovi cenu za
zabezpečenie Výstavnej plochy /ďalej len „Cena“/. 7.7 Vystavovateľ sa zaväzuje Montáž a Demontáž exponátov vykonať v súlade s Organizačnými pokynmi.
Cena je súčet nasledovných položiek: registračný poplatok, cena za prenájom Výstavnej plochy a cena za
Článok VIII.
služby spojené s prenájmom výstavnej plochy uvedené
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ
v Katalógu služieb.
4.2 Cena je splatná v dvoch častiach nasledovne: prvá 8.1 Organizátor poskytne Vystavovateľovi Výstavnú plochu a služby v rozsahu potvrdenom v prihláške. Vyčasť vo výške registračného poplatku a ceny za prestavovateľ nesmie svojvoľne vykonať žiadne zásahy do
nájom výstavnej plochy je splatná bezhotovostným prepodlahy, stien, stĺpov a zariadenia.
vodom v prospech účtu Organizátora, na základe zálohovej faktúry Organizátora najneskôr do 14 dní odo dňa 8.2 Vystavovateľ je povinný po skončení Výstavy odovzdať
prenajaté zariadenia v pôvodnom stave. Za prípadné
uzatvorenia Zmluvy. Druhá časť vo výške ceny za
vzniknuté škody zodpovedá v plnom rozsahu Vystavoslužby spojené s prenájmom výstavnej plochy (doobvateľ.
jednané služby z Katalógu služieb) je splatná bezhoto8.3
Vystavovateľ alebo ním splnomocnená osoba je povinná
vostným prevodom v prospech účtu Organizátora, na závykonať Montáž a Demontáž expozície v termíne staklade faktúry Organizátora najneskôr 14.deň pred dňom
novenom v Organizačných pokynoch.
konania Výstavy.
4.3 Každý začatý m2 Výstavnej plochy sa počíta ako celý. 8.4 Organizátor má výlučné právo zmeniť čas, v ktorom sa
Najmenšia pridelená krytá Výstavná plocha predstavuje
vykonáva Montáž a Demontáž výstavnej expozície.
6 m2 a najmenšia pridelená voľná výstavná plocha
V posledný deň Montáže nie je možné dobu Montáže
2
predstavuje 12 m . Výnimku udeľuje výhradne Organipredĺžiť.
zátor.
8.5 Ak Organizátor nerealizuje Výstavnú expozíciu, Vysta4.4 Vystavovateľ je povinný uhradiť Cenu aj za Spoluvyvovateľ sa zaväzuje predložiť pred začatím Montáže:
stavovateľa.
a) projektovú dokumentáciu Výstavnej expozície
k schváleniu
Článok V
b) živnostenské oprávnenie alebo výpis z Obchodného
UKONČENIE ZMLUVY
registra
5.1 Omeškanie so zaplatením Ceny alebo ktorejkoľvek jej
c) schválenú projektovú dokumentáciu Výstavnej exčasti o viac ako 3 dni sa považuje za hrubé porušenie
pozície
Zmluvy a Organizátor ma v takomto prípade právo od
d) na vyžiadanie predložiť doklad o úhrade Výstavnej
Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na
plochy, služieb, poplatkov za schválenie projektu a renárok Organizátora na zmluvnú pokutu a úrok z omeškavíziu elektroinštalácie
nia. Organizátor má v prípade omeškania Vystavovateľa
e) kópiu poistnej zmluvy zodpovednosti za škodu spôso zaplatením Ceny alebo jej časti nárok na zaplatenie
sobenú vlastnou činnosťou
zmluvnej pokuty vo výške 500Ř.
f) menný zoznam všetkých pracovníkov montážnej sku5.2 Vystavovateľ je oprávnený Zmluvu najneskôr jeden
piny
deň pred začiatkom konania Výstavy zrušiť od počiatku
g) platné osvedčenia pracovníkov, ktorí budú realizovať
a to zaplatením odstupného (storna), vo výške:
elektroinštaláciu podľa vyhlášky 718/2002 Z.z., v prí– Registračného poplatku a 50% z ceny za prenájom
pade zváračských prác predložiť platný zváračský preVýstavnej plochy v prípade zrušenia Zmluvy viac ako
ukaz o spôsobilosti a v prípade špeciálnych činností
60 dní pred konaním Výstavy,
predložiť tiež všetky požadované potvrdenia.
– Registračného poplatku a 75% z ceny za prenájom
h) platnú revíznu správu o ochrannom a izolačnom
Výstavnej plochy v prípade zrušenia Zmluvy od 30 do
stave el. strojov, prístrojov a zariadení, ktoré budú
59 dní pred konaním Výstavy,
používať počas Montáže, priebehu Výstavy a Demon– Registračného poplatku a 100% z ceny za prenájom
táže
Výstavnej plochy v prípade zrušenia Zmluvy od 5 do 29 8.6 Vystavovateľ sa zaväzuje, že architektonické stvárnenie
dní pred konaním Výstavy,
Výstavnej expozície nesmie rušiť alebo obmedzovať
– 100% Ceny v prípade zrušenia Zmluvy menej ako 5 dní
jej okolie a neprekročiť pôdorys prenajatej Výstavnej plopred konaním Výstavy.
chy ani v úrovni stropnej konštrukcie Výstavnej expo5.3 Organizátor má právo rozhodnúť o zrušení Výstavy.
zície.
V prípade zrušenia Výstavy zo strany Organizátora táto 8.7 Vystavovateľ sa zaväzuje vykonávať Montáž a DeZmluva bez ďalšieho zaniká a zmluvné strany sú pomontáž Výstavných expozícií len na poskytnutej Výstavvinné si vrátiť všetko, čo si do tej doby plnili po odnej ploche.
počítaní nákladov spojených s doterajším zabezpečením 8.8 Vystavovateľ sa zaväzuje výrobné práce uskutočňovať
Výstavy. Tieto náklady môžu byť čiastočne alebo úplne
na určených miestach a za úhradu, ktoré stanoví Orrozdelené medzi Vystavovateľov do výšky maximálne
ganizátor. Vykonávanie výrobných prác (napr. pílenie,
15% z ceny za prenájom Výstavnej plochy.. Organizáfrézovanie, stolárske úpravy veľkoplošných formátov,
tor vyplatí Vystavovateľovi jeho nárok najneskôr do 90
zváranie a pod.) na poskytnutej Výstavnej ploche je zadní odo dňa, v ktorom bola Výstava zrušená.
kázané.
8.9 Vystavovateľ sa zaväzuje pri realizácii Výstavnej exČlánok VI.
pozície neznečistiť okolie Výstavnej expozície.
PLATOBNÉ PODMIENKY
8.10 Vystavovateľ sa zaväzuje navážať montážny materiál
6.1 Cena za prenájom Výstavnej plochy je stanovená na mecez určenú bránu výstavnej haly. V prípade požiadavky
ter štvorcový a je uvedená v prihláške k Výstave, ktorá
Vystavovateľa je možné otvorenie brány v blízkosti
tvorí prílohu Zmluvy.
jeho Výstavnej plochy Organizátorom za úhradu.
6.2 Ak Vystavovateľ neuhradil faktúru v tejto lehote, Orga- 8.11 Akékoľvek zásahy do pevných konštrukcií výstavných
nizátor ma nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo
hál a plochy sú zakázané. Vystavovateľ sa zaväzuje
výške 0,05% fakturovanej sumy za každý deň omeškatento zákaz dodržiavať.
nia. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania fi- 8.12 Vystavovateľ si objedná závesné body výlučne u Ornančných prostriedkov na účet Organizátora.
ganizátora za podmienok uvedených v Katalógu služieb.
6.3 Reklamáciu týkajúcu sa úhrady faktúr Organizátorovi 8.13 Vystavovateľ sa zaväzuje v prípade vlastnej Monmusí Vystavovateľ uplatniť u Organizátora písomne do
táže/Demontáže materiál a Výstavnú expozíciu bez
14 dní po obdržaní faktúry. Reklamácie uplatnené po
zvyšku odviezť.
uplynutí tejto doby nebudú Organizátorom uznané.
8.14 Maximálna výška Výstavnej expozície vo výstavných
6.4 Organizátor si vyhradzuje právo Výstavnú expozíciu
halách vrátane límca je 3 metre. Odchýlky povoľuje Ora Exponáty zadržať a uskladniť na náklady a riziko Vyganizátor za úhradu poplatku, podľa platného cenníka.
stavovateľa v prípade, že Vystavovateľ nesplnil všetky 8.15 Maximálna výška Výstavnej expozície na voľných
svoje záväzky zo Zmluvy voči Organizátorovi. OrganiVýstavných plochách je 8 metrov. Vonkajšie konštrukzátor bez zbytočného odkladu upovedomí Vystavovateľa
cie nad 3 m výšky je povolené realizovať len po predo zadržaní Výstavnej expozície a Exponátov a o dôvoložení statického posudku zohľadňujúceho aj nárazový
doch ich zadržania. Zádržné právo Organizátora zavietor.
nikne splnením záväzkov Vystavovateľa voči Organizá- 8.16 Vystavovateľ sa zaväzuje objednané technické prívody
torovi.
elektrickej energie, vody a iných technických médií
6.5 Táto zmluva bez ďalšieho zaniká v prípade, že je na Vypoužívať výlučne pre vlastné potreby.
stavovateľa pred, alebo počas Výstavy vyhlásený kon- 8.17 Vystavovateľ sa zaväzuje nevstupovať do výstavných
kurz, prípadne vstupuje do likvidácie a Vystavovateľ
hál s motorovými vozidlami, prívesnými vozíkmi a inými
žiada o reštrukturalizačné konanie.
kolesovými mechanizmami. O výnimke je oprávnený
rozhodnúť iba Organizátor. V prípade vystavovania moČlánok VII.
torových vozidiel musia mať vo Výstavnej expozícii náEXPONÁTY
drž bez pohonných hmôt a odpojenú batériu.
7.1 Vystavovateľ sa zaväzuje vystavovať Exponáty a po- 8.18 Vystavovateľ sa zaväzuje po ukončení Výstavy uviesť
núkať služby, ktoré sú v súlade s odborovým zameraposkytnutú Výstavnú plochu v stave, v akom ju prevzal
ním príslušnej Výstavy.
od Organizátora.
7.2 Maximálna hmotnosť Exponátov je 300 kg/m2. Nad 8.19 Používanie elektrických varičov, ponorných ohrievačov
túto hranicu je potrebný písomný súhlas Organizátora.
vody a vlastných predlžovacích káblov je zakázané. Or7.3 Pri inštalácii Exponátov Vystavovateľ musí dbať na to,
ganizátor za úhradu ponúka rýchlovarnú kanvicu, mi-

krovlnnú rúru a predlžovacie káble.
8.20 Vystavovateľ je povinný pred odchodom z Výstavnej expozície skontrolovať a vypnúť všetky elektrospotrebiče
od elektrického prúdu.
8.21 Vystavovateľ je povinný umožniť každodenný prístup
pracovníkom Organizátora a požiarnej hliadke aj po
skončení otváracích hodín do priestorov Výstavnej expozície za účelom kontroly.
Článok IX.
PROPAGÁCIA, INZERCIA, KATALÓG
9.1 Vystavovateľ je oprávnený propagovať svoje výrobky
výlučne na poskytnutej Výstavnej ploche.
9.2 Všetky formy reklamy a propagácie na prenajatej
výstavnej ploche, ktoré spôsobujú hluk, prach, splodiny,
otrasy ohrozujúce bezpečnosť návštevníkov a Vystavovateľov alebo rušia veľtržnú prevádzku sú zakázané.
9.3 Vystavovateľ sa zaväzuje neprekročiť hladinu hluku 60
dB.
9.4 V prípade používania reprodukovanej hudby vo Výstavnej expozícii povinnosti vyplývajúce z Autorského zákona a zodpovednosť za vyplatenie autorských honorárov vo vzťahu k právnickým osobám vykonávajúcim
kolektívnu správu práv podľa Autorského zákona v plnej
výške preberá a znáša Vystavovateľ.
9.5 Vystavovateľ sa zaväzuje umiestňovať plagáty, reklamné štítky, billboardy, pútače, banery, alebo iné propagačné predmety iba na miestach určených Organizátorom.
9.6 Vystavovateľ sa zaväzuje používať skákacie topánky,
chodúle, bicykel, skateboard, korčule, kolobežku a iné
propagačné predmety, alebo propagačné činnosti iba po
písomnom súhlase Organizátora.
9.7 Organizátor vydáva v súvislosti s konaním Výstavy
Katalóg vystavovateľov. Vystavovateľ sa zaväzuje dodať
požadované údaje do Katalógu vystavovateľov včas, t.j.
najneskôr do 30 dní pre začiatkom konania akcie
a podľa udaných parametrov. Za chybné údaje dodané
Vystavovateľom Organizátor nezodpovedá. Organizátor negarantuje uverejnenie údajov, ktoré sú dodané po
uzávierke a taktiež údajov, ktorých cena nebola riadne
uhradená.
Článok X.
PRÁVA A POVINNOSTI
10.1 Organizátor má bezvýhradné právo zmeniť termín a prevádzkovú dobu Výstavy ako aj rozhodnúť o predčasnom
ukončení Výstavy bez nároku ktorejkoľvek zo
zmluvných strán na akékoľvek finančné a/alebo iné
plnenie od druhej zmluvnej strany.
10.2 Organizátor má právo stanoviť podmienky, ktorým osobám umožní alebo neumožní prístup na Výstavu.
10.3 V rozsahu požadovanom v prihláške obdrží Vystavovateľ pre seba a svoj personál preukazy, ktoré mu
umožnia voľný vstup do areálu Výstavy a Výstavnej expozície v určenom termíne. Vystavovateľský preukaz je
platný len pre jednu osobu.
10.4 Vystavovateľ zodpovedá za konanie svojho personálu.
10.5 Vystavovateľ je oprávnený odmietnuť určitým osobám
prístup do Výstavnej expozície. Organizátorovi vždy
umožní vstup do Výstavnej expozície Vystavovateľa.
10.6 Montážne práce v dňoch konania Výstavy sú zakázané.
10.7 Vystavovateľ je povinný pred odchodom z Výstavy
skontrolovať a vypnúť všetky elektrospotrebiče od el.
prúdu.
Článok XI.
STRÁŽENIE
11.1 Organizátor zabezpečuje počas Montáže, Demontáže
a priebehu Výstavy všeobecné stráženie výstavných
priestorov. Všeobecné stráženie zabezpečované Organizátorom nevylučuje možnosť vzniku škody. Individuálne stráženie si Vystavovateľ môže objednať výlučne
u Organizátora za úhradu.
Článok XII.
POISTENIE
12.1 Organizátor nezodpovedá Vystavovateľovi a Spoluvystavovateľom za stratu, zničenie, alebo akékoľvek
poškodenie Výstavnej expozície, Exponátov, vybavenia
a zariadenia, obalov a baliaceho materiálu a osobných
vecí bez ohľadu na to, či sa zničenie alebo iné poškodenie stalo pred začatím, počas, alebo po skončení
Výstavy.
12.2 Vystavovateľ, ktorý nemá realizáciu Výstavnej expozície objednanú u organizátora sa zaväzuje pri Registrácii preukázať, že má na celú dobu Montáže, priebehu
výstavy a jej Demontáže uzavreté platné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené vlastnou činnosťou. Ak
Vystavovateľ nebude mať uzavreté platné poistenie, je
Organizátor oprávnený zakázať mu vstup do výstavného
areálu až do zjednania nápravy.
Článok XIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
13.1 Organizátor zodpovedá Vystavovateľovi za škodu, ktorú
mu spôsobil zavineným porušením povinností vyplývajúcich z uzatvorenej Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli,
že povinnosť nahradiť škodu je limitovaná do výšky 100
Eur. Za škodu sa nepovažuje ušlý zisk poškodenej
strany.
13.2 Vystavovateľ zodpovedá za dodržiavanie podmienok
účasti, Organizačných pokynov a Technicko-bezpečnostných predpisov Organizátora.
13.3 V prípade porušenia podmienok účasti, Organizačných
pokynov a Technicko-bezpečnostných predpisov je Organizátor oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy a vylúčiť Vystavovateľa z účasti na Výstave. Organizátor má
v takomto prípade nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo výške 100 Eur za každé jednotlivé porušenie.
13.4 Vzťahy a spory medzi Vystavovateľom a Organizátorom
sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky
a ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení noviel.
V Bratislave, 20.júna 2012

