
 

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY K ÚČASTI 
OBJEDNÁVKA 

Účast na akci je podmíněna doručením řádně vyplněné „ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY PRODEJNÍ PLOCHY“ na adresu 

organizátora akce. Objednávka je umístěna na webových stránkách organizátora v podobě PDF ke stažení nebo 

on-line k vyplnění. Podpisem účastník stvrzuje, že byla uzavřena smlouva, jejíž smluvní podmínky jsou uvedeny 

v Závazné objednávce prod. plochy. Přihlašovatel potvrzuje odesláním této objednávky z mailové adresy uvedené 

v záhlaví, uzavření smlouvy o poskytnutí prodejní plochy, případně poskytnutí dalších dohodnutých služeb. 

Konečné rozhodnutí o přijetí objednávky provádí výhradně pořadatel akce. Odesláním objednávky se účastník 

zavazuje dodržovat Závazné podmínky účasti a Organizační pokyny. 

PRODEJNÍ PLOCHA 

O umístění stánku rozhoduje organizátor, který je oprávněn, pokud k tomu má závažný důvod, ještě před 

zahájením, změnit umístění účastníka, aniž by měl účastník nárok na odškodnění. Přidělenou prodejní plochu 

nelze rozšiřovat ani měnit, nelze ji přenechat třetí osobě bez písemného souhlasu organizátora. 

ZBOŽÍ 

Účastník akce se zavazuje prodávat zboží které je organizátorem akce odsouhlaseno na základě údajů uvedených 

v doručené objednávce organizátorovi akce. Účastník akce plně odpovídá za své zboží a osobní věci. Organizátor 

neručí účastníkovi akce za ztráty, odcizení, poškození nebo zničení obchodního zboží, zařízení a osobních věcí. 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Účastník se zavazuje zaplatit organizátorovi akce poplatek za pronájem prodejní plochy a všechny objednané 

služby do dne splatnosti uvedeného na zálohové faktuře vystavené organizátorem akce. Zálohová faktura bude 

zaslána na e-mail uvedený v Závazné objednávce. Účastník je povinen uvádět správné údaje týkající se e-mailové 

adresy a e-mailovou schránku si pravidelně kontrolovat. Platba v hotovosti na místě v den výstavy je 

zpoplatněna paušální částkou 500 Kč (na den 250 Kč). Ceny jsou stanoveny včetně DPH. 

STAVBA STÁNKU 

Termín určuje organizátor a informuje o tom v dostatečném předstihu prostřednictvím „Organizačních pokynů“. 

Prodejní stánky nesmí z bezpečnostních důvodů přesahovat do komunikace. „Organizační pokyny“ pro stavbu 

stánků a prodej zboží během výstavy budou umístěny na webových stránkách a jsou pro účastníky akce ZÁVAZNÉ! 

PROPAGACE A REKLAMA 

Účastník akce je oprávněn prodávat své zboží pouze ve vlastním stánku. Umístění bilboardu, poutačů, 

transparentu nebo rozsev plakátů je možný pouze v místech k tomu organizátorem určených až po zaplacení 

stanoveného poplatku. Hudební produkce je zakázána. 

BEZPEČNOST A POJIŠTĚNÍ 

Účastník je povinen dodržovat všeobecné platné právní předpisy České republiky. Dále je povinen respektovat 

pokyny provozovatele a jím určených pracovníků a řídit se jejich pokyny při vjezdu dopravním prostředkem do 

areálu výstaviště. Parkování bude umožněno pouze na základě povolení vjezdu po zaplacení celkové faktury. 

Doporučujeme, aby se každý účastník postaral o pojištění proti krádeži a jiným rizikům. Organizátor nenese 

odpovědnost za ztráty, zničení nebo poškození zboží a stánků. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

V případě, že organizátor v důsledku jím nezaviněných okolností (např. živelná pohroma) nemůže akci zahájit, 

nebo zajistit její konání po celou stanovenou dobu, uvědomí o tom ihned účastníky akce. Veškeré závazky vzniklé 

pořadateli z uzavřené smlouvy o účasti účastníka akce zanikají. V tomto případě nepřísluší účastníkovi akce žádný 

nárok na náhradu vzniklých škod. Účastník akce je povinen seznámit se se „Závaznými podmínkami“ akcí 

pořádaných spolkem Interdog Bohemia, seznámit s nimi i všechny své zaměstnance, případně další osoby, které 

budou po dobu konání akce na výstavišti působit pod hlavičkou jejich závazné objednávky.  

V případě porušení některých ustanovení těchto „ZÁVAZNÝCH PODMÍNEK ÚČASTI NA AKCÍ“ pořádaných spolkem 

Interdog Bohemia, je pořadatel oprávněn vyloučit účastníka akce z dalších akcí bez náhrady 


