
SVATEBNÍ DNY 2020 - CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE - 17.-18.1.2020

Organizátor a vydavatel: IZZO CZECH s.r.o., Jirsákova 84, 196 00  Praha 9 
E-mail: info@svatebni.cz, www.svatebnidny.cz, www.svatebni.cz

OBOR ČINNOSTI
FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Název firmy
IČO Plátce DPH
DIČ ano/ne

Fakturační adresa
KONTAKTNÍ ÚDAJE

Korespondenční adresa
Kontaktní osoba Telefon
E-mail www

TYP VÝSTAVNÍ PLOCHY A OSTATNÍ SLUŽBY
VÝSTAVNÍ PLOCHA Cena Kč

Typ
0 Kč

Sál Poznámky
ROLL-UP, LETÁKY, KONTAKTNÍ MÍSTO 

0 KčTyp Poznámky

0 Kč
Počet Jiné požadavky

DOPROVODNÝ PROGRAM, MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
0 KčTyp

CENA ZA VÝSTAVNÍ PROSTOR VČETNĚ SLUŽEB 0 Kč

DPH 21% 0 KčČÍSLO ÚČTU:  2341886339/0800
VARIABILNÍ SYMBOL: Číslo faktury 

CENA CELKEM VČ. DPH 21% 0 KčDo poznámky - číslo stánku/smlouvy/

0 Kč 0 Kč

NÁBYTEK, ZAPŮJČENÍ INVENTÁŘE ZDARMA
STŮL 183x45cm 120x80cm 160x80 cm bistro stůl bistro židle nízký stolek
Počet ks
JINÉ POŽADAVKY ( ubrus, křeslo, dvousedačka, apod.)

PREZENTACE VYSTAVOVATELŮ VE VELETRŽNÍM KATALOGU SVATEBNI.CZ Cena Kč (bez DPH)
TYP REKLAMY, RUBRIKY

x SOUHLASÍM S OBCHODNÍMI, ORGANIZAČNÍMI A STORNO PODMÍNKAMI

ZA VYSTAVOVATELE ZA ORGANIZÁTORA
V Praze dne 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBCHODNÍ 
SMLOUVA

PREZENTOVANÝ NÁZEV 
FIRMY

Rozměr (m2)

EL. ZÁSUVKA á 420 Kč + DPH, OSTATNÍ

Výstavní plocha Vám bude garantována po 
úhradě 25% nevratné zálohy. 

ZÁLOHA 25% obratem DOPLATEK splatnost do ……30.11.

ŽIDLE čalouněná

TOMBOLA                           Máte-li zájem věnovat cenu pro návštěvníky, uveďte dar, počet a hodnotu daru. Děkujeme.

STORNO PODMÍNKY: Zrušení účasti na SVATEBNÍ DNY 2020 do 16. 12. 2019- 25% storno, zrušení účasti méně než 30 dnů - 70% storno, zrušení účasti po 10. 1. 2020 - 100% storno. 
ZRUŠENÍ ÚČASTI MUSÍ BÝT ORGANIZÁTOROVI OZNÁMENO PÍSEMNĚ.
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SVATEBNÍ DNY CLARION 2020
Termín konání : 17.-18.1.2020

Pátek 15.00 - 20.00 hod., Sobota 10.00 - 18.00 hod.   
Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9 - Vysočany 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY
Uzávěrka přihlášek: 30.11.2019 Platba zálohy : do 14ti dnů od zaslání potvrzené přihlášky
Úhrada doplatku: 30.11.2019 Uzávěrka pro veletržní katalog: 30.11.2019

ORGANIZACE A TECHNICKÉ PODMÍNKY
Celý prostor kromě vyznačených prostor je nekuřácký.  

Organizátor si vyhrazuje právo změn v organizačních a technických podmínkách. V případě jakýkoliv změn je organizátor povinen včas informovat.

PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY

Označení vystavovatelů: Každý vystavovatel musí být označen jak při přípravě stánku, tak v průběhu veletrhu. Bez označení není možné vstoupit do konferenčních 
prostor hotelu. Každý vystavovatel má přesně určené místo, toto místo i osoby pohybující se na výstavě mohou být kdykoliv kontrolovány organizačním týmem. Každý 
vystavovatel prezentuje a prodává pouze své zboží či služby v rámci výstavní plochy. Propagační materiály jiného subjektu může na svém stánku vystavovatel 
distribuovat pouze s předchozím souhlasem organizátora.         

Spoluvystavovatel: Vystavovatel může mít na svém stánku jednoho spoluvystavovatele. Každý spoluvystavovatel musí mít uzavřenou řádnou smlouvu s organizátorem. 
Cena pro spoluvystavovatele je 4900 Kč + DPH.        

Příprava a odstranění stánku: Příprava v pátek 17.1.2020 od 9.00 hod. po Vaší registraci (registrace končí ve 13.00 hod.), k dispozici Vám bude technický personál 
hotelu. Větší výstavní plochy je možné po předchozí dohodě s organizátorem připravit již ve čtvrtek 16.1.2020 večer. Odstranění stánku nejdříve v sobotu v 18.00 hod. 
Upozorňujeme na to, že se mohou tvořit fronty před výtahy a také na vozíky. K odvozu veškerého materiálu slouží výhradně nákladní výtah. Do osobních výtahů není 
v žádném případě možné vjíždět s vozíky! Nákladní výtah bude nejdříve k dispozici pro odstranění vozů z hlavního sálu. 
          
Technické zabezpečení: Technická asistence hotelu Clarion Congress Hotel Prague bude k dispozici v pátek 17. 1. 2020 od  9.00 - 14.30 hod. Na stěny s benátským 
štukem nelze nic zavěšovat ani lepit, na ostatní plochy pouze po předchozí dohodě s organizátorem. Plánujete-li jako součást Vaší výstavní plochy jakýkoliv předmět vyšší 
než 1,5 m (netýká se roll-upů), je třeba to předem konzultovat s organizátory (předejdeme tak nemilým situacím, kdy vystavovatel za Vámi se bude bránit, že jeho stánek 
není  vidět).

Ostraha a pojištění objektu: Ostraha celého konferenčního patra a prostor v Galerii Fénix (kromě výstavních hodin) bude zajištěna. Výstavní prostory budou pojištěny od 
17. 1. 2020 od 0.00 hod. do 18. 1. 2020 do 24.00 hod. Sály se budou pečetit v pátek v 20.30 hod. a odpečetí se v sobotu v 9.30 hod.    

Parkování pro vystavovatele zdarma: Parkování pro vozy do výšky 2,0 m v prostorách objektu CCHP/Nákupní galerie Fénix zajištěno v 3. PP pro vystavovatele ZDARMA. 
Parkování vozidlům s LPG v podezmních garažích není povoleno. Kapacita parkování 630 parkovacích míst.  

Vícenáklad: Elektrická zásuvka - možno objednat elektrickou zásuvku za poplatek 420 Kč + DPH u organizátora. 

Ubytování: Zájemci o ubytování během svatebního veletrhu mají možnost přenocování v hotelu Clarion Congress Hotel Prague za zvýhodněnou cenu ve 2L pokoji se 
snídaní. Vystavovatel si pokoj zarezervuje pomocí booking listu / více na www.svatebnidny.cz / a zašle na uvedené kontakty hotelu. 

Hudební produkce, ozvučení výstavní plochy: V průběhu veletrhu je povoleno provozování audiovizuálních, hudebních, tanečních a jiných produkcí v rámci výstavní 
plochy vystavovatele pouze za předpokladu, že touto produkcí nebudou ostatní vystavovatelé rušeni a organizátor k této produkci udělil písemný souhlas. Vystavovatel 
povinen vyžádat si souhlas příslušného kolektivního správce autorských práv (např. OSA).                                                                                                                                              
                                                                                                                                          

Vystavovatel má právo zrušit svoji účast na SVATEBNÍ DNY 2020 do 16. 12. 2019 bez udání důvodu, již zaplacená částka za výstavní prostor a ostatní služby bude 
vystavovateli vrácena v celé výši kromě  25% nevratné zálohy.    
Zrušení účasti méně než 30 dnů před konáním SVATEBNÍ DNY 2020 - 70% storno.          
Zrušení účasti méně než 7 dnů před konáním SVATEBNÍ DNY 2020 - 100% storno.          
Zrušení účasti oznámí vystavovatel organizátorovi neprodleně písemně, organizátor potvrdí vystavovateli, že zrušení účasti vzal na vědomí. 

Upozorňujeme, že nezasíláme zálohové faktury, ale již faktury na celkovou částku, kde bude vyčíslena 25% záloha s uvedením data splatnosti. 
Do 10ti dnů Vám přijatou zálohu potvrdíme. Váš výstavní prostor bude garantován až po úhradě zálohy. Doplatek prosíme uhradit do 30. 11. 
2019 není-li uvedeno jinak.  
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