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Podmínky k Závazné přihlášce k účasti vystavovatele 

KREATIVNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2019 

 

Pořadatel: Dodavatelský servis s.r.o., Brunclíkova 1824/2, 162 00 Praha 6 zastoupený 

Ivanou Hlasivcovou a Mateřská škola Veltruská, Veltruská 560/26, 190 00 Praha 9, 

zastoupena Bc. Renátou Šibravovou 

Kontaktní spojení: Ivana Hlasivcová   tel.: +420 608 357 536  

      e-mail: info@kreativnimaterskeskoly.cz 

 

Místo konání: MŠ Veltruská, Veltruská 520/26, Praha 9 

 

Termín konání: 15.10. a 16.10. 2019 

 

 Základní podmínky účasti vystavovatelů: 

1. Základní podmínkou účasti na výstavě je doručení řádně vyplněné a podepsané 

Závazné přihlášky k vystavovateli k jejímu potvrzení a následné zaplacení faktury 

2. Podpisem Závazné přihlášky se vystavovatel zavazuje, že nabízené exponáty a 

služby musí být v souladu se zaměřením výstavy 

Prezentace vystavovatele: 

1. Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky nebo služby pouze ve vlastní 

expozici, svou prezentací nesmí rušit nebo omezovat okolní expozice 

2. Umisťování exponátů mimo určený prodejní prostor je povoleno jen po předběžném 

projednání s pořadatelem. 

3. Vystavovatel nesmí ve výstavních prostorách nic nalepovat na zdi, nábytek, či jinak 

poškozovat zařízení školy. Vystavovatel musí dodržovat hygienické, požární a 

bezpečností předpisy v objektu školky a dbát na upozornění pořadatelů 

Termín přihlášek: 

1. Závaznou přihlášku je nutné zaslat do termínu 30.6.2019 na adresu pořadatele: 

Dodavatelský servis s.r.o., Brunclíkova 2/1824, 162 00 Praha 6 nebo na emailovou 

adresu info@kreativnimaterskeskoly.cz 

Platební podmínky: 

1. Po obdržení Závazné přihlášky zašle pořádající Dodavatelský servis s.r.o. zálohovou 

fakturu na nájem výstavního místa. Jedno výstavní místo je prostor 120x60 

výstavního stolu + 1 židle, Vystavovatel může bezplatně využít stávajícího mobiliáře 

školy za svým výstavním místem 
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2. V ceně za 1 výstavní místo (1500,- Kč) je výstavní stůl, židle a zařazení na webových 

stránkách výstavy www.kreativnimaterskeskoly.cz 

3. Storno poplatku – zruší-li vystavovatel svoji účast na veletrhu, je povinen uhradit 

následující storno poplatky (smluvní pokutu) 

-25% z celkového sjednaného nájmu při zrušení termínu více jak 90 dnů před 

zahájením výstavy 

-50% z celkového sjednaného nájmu při zrušení termínu od 30-90 dnů před 

zahájením výstavy 

-100% z celkového sjednaného nájmu při zrušení termínu do 30 dnů před zahájením 

výstavy 

4. Ceny jsou vč. 21% DPH  

Závěrečné ustanovení: 

1. Veškeré požadavky a změny obou stran musí být provedeny v písemné formě. Je 

akceptována i emailová korespondence s potvrzením přijetí. 

2. Tyto podmínky k Závazné přihlášce jsou nedílnou součástí Závazné přihlášky k účasti 

vystavovatele na výstavě 

 

 

 

 

 

 

_________________________                                _________________________ 

  Kreativní MŠ 2019                                                        Vystavovatel 

 

 

 


