
 Všeobecné podmínky

Čl.1. Kreativní Znojmo, Martina Bartoňová, Nová 642, 671 28 Jaroslavice, Česká republika - organizátor
Čl. 2. Vystavovatel je fyzická nebo právnická osoba, která vyplní na www.kreatvniznojmo.cz přihlášku, 
která se stane závaznou po uhrazení faktury.
Čl. 3. Organizátor určuje jednotlivé výstavní plochy, který přidělí vystavovateli na základě řádně vyplněné 
přihlášky a uhrazení zálohové faktury. Zároveň zasláním přihlášky vystavovatel souhlasí se Všeobecnými 
podmínkami. Organizátor pronajímá výstavní plochu vystavovateli, bere na vědomí jeho požadavky. 
Organizátor si vyhrazuje právo na odmítnutí přijetí přihlášky bez udání důvodů. Vystavovatel není oprávněn 
pronajmout plochu třetí osobě. Podmínkou přijetí plochy je úhrada sjednaného nájemného za pronajatou 
plochu a všech objednaných služeb.
Čl. 4. Vystavovatel je povinen uhradit nájemné za objednanou výstavní plochu a všechny objednané služby. 
Organizátor má právo odstoupit od smlouvy, pokud toto není splněno. Výše plnění je uvedeno v závazné 
přihlášce.
Čl. 5. Po vyplnění elektronické přihlášky, organizátor vystaví zálohovou fakturu za pronájem plochy a zašle 
ji vystavovateli. Organizátor se zavazuje zaplatit vystavovateli fakturovanou částku na účet organizátora. 
Dnem přihlášení se bere den, kdy je připsána částka na účtu. Odstoupení vystavovatele od smlouvy 
z důvodů na jeho straně musí být provedeno vždy písemnou formou a musí být prokazatelně doručeno 
organizátorovi.
Stornopoplatky:
- při stornování více jak 60 dní před akcí 50% z objednaného prodejního místa
- při stornování od 30 do 60 dnů před akcí 75% z objednaného prodejního místa - při stornování do 30 dnů 
před akcí 100% z objednaného prodejního místa Povinnost uhradit stornopoplatek vzniká i v případě, kdy 
nedošlo ze strany vystavovatele před zrušením účasti k úhradě pronájmu výstavní plochy.
V případě, že se výstava neuskuteční, budou všechny přihlášky považovány za zrušené a vystavovatelům 
budou vráceny všechny uhrazené poplatky, pokud nebude s vystavovateli domluveno jinak.
Čl. 6. Podrobné informace o organizačním návozu, likvidaci expozic apod., 
obdrží vystavovatel = v organizačních pokynech před zahájením výstavy.
Čl. 7. Vystavovatel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy ČR, technické normy a bezpečnostní 
a protipožární předpisy. Zahraniční zboží podléhá českým celním předpisům a celní kontrole. Dále 
je vystavovatel povinen respektovat pokyny dodavatele a jim pověřených orgánů k zajištění těchto 
bezpečnostních nařízení a řídit se pokyny organizátora. Parkování kolem loveckého kláštera není hlídané.
 
 Čl. 8. V prostorách loveckého kláštera je zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Elektrospotřebiče 
a topidla se mohou používat pouze v provozuschopném a bezpečném stavu, schváleném Českou státní 
zkušebnou, v souladu s návodem k obsluze. Práce s hořlavými kapalinami jako stříkání, natírání a čistění, 
případně jejich skladování v expozicích je zakázáno..
Čl. 9. Vystavovatel je oprávněn propagovat svoje výrobky jen ve vlastním stánku. Vystavovatel je povinen být 
během konání výstavy přítomen nebo zastoupen ve svém výstavním stánku a mít ho zpřístupněn 
návštěvníkům. Vystavovatel je povinen po ukončení výstavy zkontrolovat a vypnout všechny 
elektrospotřebiče od el. proudu.
Čl. 10. Účast na výstavě je na vlastní riziko vystavovatele. Organizátor nezodpovídá vystavovateli za ztrátu, 
zničení nebo jakékoliv poškození exponátů, vybavení a zařízení stánku, obalů a balícího materiálu bez 
ohledu na to, zda ke zničení nebo jinému poškození došlo před začátkem, během nebo po skončení výstavy.
Čl. 11. Vystavovatel se zavazuje mít svoji expozici otevřenou až do konce pořádané výstavy a nezačne 
s demontáží a vyklizením výstavní plochy dříve, než po ukončení celé akce.
Čl. 12. Práva a povinnosti tohoto smluvního vztahu se řídí ustanovením Obchodního zákoníku, resp. 
Občanského zákoníku dle českého právního řádu. Případné spory řeší české soudy. Vystavovatel souhlasí 
s účastnickými podmínkami, zavazuje se je respektovat a bere na vědomí, že jsou pro obě strany závazné.
Čl. 13. Organizátor si vyhrazuje právo, pokud to situace vyžaduje, doporučit vystavovateli různá bezpečností 
opatření a ochranné pomůcky, které vystavovateli sdělí v organizačních pokynech .




