
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

MÁME ZÁJEM O PREZENTACI V TESTOVÁNÍ: 
 

  Na ploše o velikosti           x          m                      cenové podmínky: 400 Kč /m2 (bez DPH) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PODMÍNKY (závazné podmínky účasti viz. strana 2): 
1/ Testování se může zúčastnit pouze řádně přihlášený vystavovatel veletrhu Bike Brno. 
2/ Vyplněná přihláška slouží jako závazný dokument, na který bude vystavena faktura se splatností 14 dní. 
3/ Cena zahrnuje: pronájem plochy k prezentaci, zajištění provozu testování, využití sociálního zázemí a dalších služeb, 

propagaci testovaných značek, VIP pozvánky pro obchodní partnery. 
4/ Testování proběhne v areálu koupaliště Riviera a na přilehlých cyklistických stezkách. 
5/ Zájemci o testování kol budou registrováni a označeni barevnými páskami. Půjčení jízdního kola je možné oproti 

občanskému průkazu. Vystavovatel je povinen zajistit vlastními silami vypůjčení a navrácení testovaného kola. 
6/ Počet modelů není omezen. Testované modely prosím pojistěte proti případnému poškození nebo ztrátě.  
 

Vyplněnou přihlášku prosím zašlete emailem na: mkubes@bvv.cz a lvymazalova@bvv.cz 
 
 
V ……………………………. dne ………………………. Podpis………………………………… 
 
Kontakt: 
Michal Kubeš 
Veletrhy Brno a.s. 
Výstaviště 1 
Brno 647 00 
Tel.: +420 541 152 726 
Mob.: +420 724 827 852 
E-mail: mkubes@bvv.cz 

BIKE BRNO OUTDOOR TEST 
testování jízdních kol v terénu 4. – 5.10.2012 

Název firmy:  …………………………………………………………………………………………… …                              

Adresa: ………………………………………………………………………  ……………………… …    

Telefon: ………………………………………. Fax:    …………………….  ………………   …   .. 

Email: ………………………………………. WWW:  …………………………… ………   ……… 

Kontaktní osoba: …………………………….. Mobil: ……………………………… ……………… 

Název prezentované značky: …  ……………………………………………………………..… ……..… 

Počet modelů k testování: …  ……………………………………………………………………  …. … 

Testované modely: …                                                       …………………………………….……. 

                  …… ……………………… ……              … …………………………… …..…… 

                          …… ……………………… ……              … …………………………… …..…… 

                          …… ……………………… ……              … …………………………… …..…… 

 



 
 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI NA BIKE BRNO OUTDOOR TEST 
  
Článek I – Po řadatel akce 

U příležitosti konání Mezinárodního veletrhu Bike Brno pořádají 
Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno (dále jen veletržní 
správa) outdoorové testování kol. 

 

Článek II – P řihláška 

2.1 Přihlášku do testování kol může podat pouze řádně přihlášený 
vystavovatel veletrhu Bike Brno. Přihláška k účasti je pro 
vystavovatele závazná. 

2.2 Po obdržení řádně vyplněné přihlášky zašle veletržní správa 
vystavovateli písemné vyrozumění o přijetí přihlášky. 

 

Článek III – Cena za ú čast v Bike Brno Outdoor Test (dále jen 
„cena“) 

3.1 Cena je uvedena v přihlášce k účasti nebo v dopise veletržní 
správy. Každý započatý čtvereční metr se účtuje jako celý. 

3.2 Přidělenou plochu nesmí vystavovatel přenechat třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu veletržní správy. 

3.3 Vystavovatel nesmí obsadit větší plochu než tu, která mu byla 
oficiálně přidělena. Pokud má vystavovatel zájem o rozšíření 
plochy a situace to dovoluje, musí tuto skutečnost konzultovat s 
veletržní správou a je na posouzení veletržní správy, zda s tímto 
rozšířením souhlasí. Pokud souhlasí, zavazuje se vystavovatel 
zaplatit navíc obsazenou plochu do dne splatnosti uvedeného 
na faktuře – daňovém dokladu, který veletržní správa vystaví. 

 

Článek IV – Cenové a platební podmínky 

4.1 Současně s písemným vyrozuměním veletržní správy o přijetí 
přihlášky vystavovatele k účasti na testování vystaví veletržní 
správa vystavovateli fakturu na celkovou částku ceny vč. DPH . 
Daňové doklady budou vystavovány v souladu s platnými 
právními předpisy. 

4.2 Veškeré ceny za plnění poskytnutá veletržní správou jsou 
cenami sjednanými dohodou v souladu s ustanoveními zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Vystavovatel, není-
li dohodnuto jinak, je povinen zaplatit veletržní správě veškerá 
objednaná plnění do dne splatnosti uvedeného na faktuře. Ceny 
jsou bez DPH . DPH bude účtováno dle platné legislativy. 

 

Článek V – Testované produkty 

5.1 Testovaným produktem se rozumí předmět (výrobek nebo 
zboží), který je závazně přihlášen a vystaven v prostoru 
stanoveném veletržní správou a který odpovídá nomenklatuře 
akce. 

5.2 Vystavovatel je oprávněn učinit předmětem své prezentace na 
veletrhu pouze produkt,jehož je vlastníkem nebo oprávněným 
uživatelem a který není nelegálním padělkem hmotné či 
nehmotné povahy porušujícím právní předpisy duševního 
vlastnictví platné na území ČR. Bude-li prokázán opak, je 
veletržní správa oprávněna postupovat podle čl. VII odst. 4 
Všeobecných podmínek účasti. Veletržní správa rovněž 
neodpovídá za jakékoli škody, které vzniknou vystavovateli v 
důsledku porušení tohoto ustanovení z jeho strany. 

5.3 Z měny produktů je vystavovatel povinen ohlásit veletržní 
správě. 

5.4 Návoz a odvoz exponátů se řídí pokyny veletržní správy. 

 

 

Článek VI – Pojišt ění 

6.1 Veletržní správa neodpovídá vystavovateli ani jeho 
spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození 
testovaného produktu bez ohledu na to, zda se zničení či jiné 
poškození stalo před zahájením, během či po skončení 
testování. 

6.2 Během testovacího dne neodpovídá veletržní správa 
vystavovateli ani třetím osobám za škody na zdraví či majetku 
třetích osob, které vzniknou v souvislosti s provozovanou 
činností uvnitř nebo mimo výstaviště. 

6.3 Vystavovatel se zavazuje uhradit veletržní správě příp. třetím 
osobám škody, ke kterým dojde v souvislosti s průběhem 
testování. Vystavovatel k tomu účelu uzavře pojištění. 

6.4 Vystavovatel neodpovídá za vznik škody prokáže-li, že škoda 
byla způsobena neodvratitelnou událostí, která nemá původ v 
provozu testování nebo ve vlastním jednání poškozeného. 

 

Článek VII – Záv ěrečná ustanovení 

7.1 V případě, že veletržní správa v důsledku jí nezaviněných 
okolností („vis major“) nemůže zahájit veletrh či jinou akci, 
zajistit její konání po celou dobu jejího trvání, nebo její část na 
celém výstavišti či na jeho části, nebo na jiném místě konání 
akce, uvědomí o tom ihned vystavovatele. Veškeré závazky 
vzniklé veletržní správě z uzavřené smlouvy o účasti 
vystavovatele zanikají. V tomto případě nepřísluší vystavovateli 
žádný nárok na náhradu vzniklých škod. 

7.2 Bude-li na základě pokynu veletržní správy nebo příslušných 
státních orgánů vydaného k odvrácení hrozící škody vyklizen 
pavilon (areál) a dojde-li v důsledku toho ke škodě na majetku 
vystavovatele, tj. k poškození, zničení nebo odcizení tohoto 
majetku, jedná se o stav krajní nouze a veletržní správa 
neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

7.3 Vystavovatel může uplatnit reklamaci za práce a služby 
poskytnuté veletržní správou u zodpovědného pracovníka bez 
zbytečného odkladu, a to písemnou formou. Jinak jeho právo 
zaniká. 

7.4 Není-li stanoveno jinak, je veletržní správa oprávněna v případě 
porušení některého z ustanovení těchto všeobecných podmínek 
vyloučit vystavovatele z další účasti na veletrhu či jiné akci. V 
takovém případě nevzniká vystavovateli žádný nárok na 
náhradu případných škod a na vrácení mezitím zaplacené ceny. 

 

Veletrhy Brno, a.s. 

 

 

 


