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Podmínky účasti
1. Pořadatelem výstavy je KREATIVA s.r.o., Brněnská 5, Dobšice, IČ 25338439, zastoupená 

Luďkem Hermanem – jednatelem společnosti.

2. Vystavovatelem je soukromá, fyzická či právnická osoba pronajímající si výstavní pro-
story či služby spojené s Automotosalonem 2019.

3. Závazná smlouva je platná pro obě smluvní strany, pokud obsahuje všechny náležitosti 
a byla potvrzena před termínem uzávěrky.

4. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit platnost smlouvy v  případě, že finanční či jiné 
závazky uvedené ve smlouvě nebyly splněny.

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou Podmínky účasti, informativní korespondence, ceník 
pronájmů a služeb a plán pavilonů.

6. Pořadatel přijímá objednávky v pořadí, jak budou doručeny až do vyčerpání kapacity 
výstavních ploch.

7. Vystavovatel je povinen propagovat své výrobky a služby v prostorách a v rozsahu vyme-
zených smlouvou.

8. Vystavovatel je povinen instalovat a deinstalovat výstavní expozici v termínech k tomu 
určených (viz program výstavy), je nepřípustné likvidovat expozici nebo ji výrazným 
způsobem měnit v době konání výstavy bez dohody s pořadatelem.

9. Vystavovatel odpovídá za veškerá zařízení pronajatá pořadatelem.

10. Pro vystavovatele platí současné bezpečnostní a právní předpisy týkající se výstavnictví. 
Výstavba expozic začíná dne 9. května 2019 od 10.00 hod. do 22.00 hod.

11. Likvidace expozic začíná dne 13. května 2019 od 17.30 hod. a 8. května 2017 od 8.00 hod.

12. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené na majetku, vystavených exponátech, vnitř-
ním zařízení  apod., které vystavovatel utrpí na  výstavních plochách po  celou dobu 
trvání výstavy, instalace i likvidace expozic vlivem jejich poškození, zničení, krádeže, 
ztráty apod. Pořadatel rovněž neodpovídá za újmy na zdraví či životech osob vzniklých 
na území výstavy ve výše uvedené době. Doporučujeme vystavovatelům uzavřít indivi-
duální krátkodobé pojištění.

13. Ostrahu výstavy zajišťuje mimo otevírací dobu výstavy bezpečnostní agentura.
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14. Přejímka a předání výstavní expozice, objednaného mobiliáře probíhá za přítomnosti 
zástupců obou smluvních stran na základě vyplněných předávacích protokolů.

15. Reklamace na práce a služby pořadatele lze uplatňovat denně u osoby pověřené pořa-
datelem, jež bude viditelně označena a jejíž jméno a číslo mob. telefonu bude uvedeno 
ve smlouvě.

16. Storno poplatky – 3 týdny před výstavou 30 %, 2 týdny před výstavou 50 %, 1 týden před 
výstavou 100 % z objednaných služeb

17. Při porušení některého bodu Podmínek účasti nebo bodů smlouvy lze vystavova-
tele vyloučit z  další účasti na  Automotosalonu 2019 bez nároků na  vrácení poplatků 
za objednané služby či náhradu případných škod.

Luděk Herman
manažer projektu a jednatel společnosti
tel. +420 603 544 910, herman@kreativa.cz


