NÁZEV FIRMY (OBCHODNÍ JMÉNO):
FAKTURAČNÍ ADRESA:
KONTAKTNÍ OSOBA:

MOBILNÍ TELEFON:

E-MAIL:

TELEFON:

IČO:

DIČ:

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

WWW.

20.000,- Kč + DPH
10.000,- Kč + DPH
➢ prezentační plocha v prostoru akce o velikosti 4 m2 zdarma
➢ módní přehlídka „na klíč“ (audio, video, make-up-hair, choreografie), možnost dodat vlastní hudbu
➢ fotodokumentace z přehlídky elektronicky do 2 týdnů po akci
➢ propagace a uveřejnění značky/jména návrháře na webu styl.eu, v tiskovině pro návštěvníky Mapa
firem a značek, na FB veletrhů, v e-letterech na návštěvníky veletrhů, v tiskových zprávách k akci
➢ volné vstupenky na akci

7.000,- Kč + DPH

10.000,- Kč + DPH

12.000,- Kč + DPH

1.200,- Kč/m2 + DPH
Podmínky a pokyny účasti v přehlídkách:
•
•
•

•

Organizátor akce si vyhrazuje právo posoudit vhodnost dodané kolekce k předvádění a zvolit způsob
předvedení. Výrobky nevhodné k předvádění jsou: zřejmé plagiáty, poškozené či silně erotické zboží.
Doporučujeme přihlášenou kolekci pojistit proti případnému poškození nebo ztrátě.
Po skončení akce F2D, nejdříve však v neděli 22. 8. 2021 od 16,30 h, si můžete Vaše kolekce v přehlídkách
opět osobně vyzvednout po dohodě s modelingovou agenturou. Pokud si modely osobně nevyzvednete,
budou Vám poštou zaslány na dobírku (poštovné) na Vaší výše uvedenou adresu v následujícím týdnu.
Přihlášená značka/návrhář (viz výše) se zavazuje uhradit cenu za účast na akci Fashion2days na základě
faktury od organizátora Veletrhů Brno, a.s.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
ZASLÁNÍ LOGA ZNAČKY AGENTUŘE
DODÁNÍ KOLEKCE NEJPOZDĚJI DO
ADRESA PRO ZASLÁNÍ KOLEKCE POŠTOU: VELETRHY BRNO, A.S., STYL-KABO, VÝSTAVIŠTĚ 1, 603 00 BRNO

•
Svým podpisem akceptujete výše uvedené podmínky a pokyny, vč. Všeobecných podmínek k účasti
V …………………………dne……………………………

Podpis………………………………………………………………….

Podpisem dáváme společnosti Veletrhy Brno, a.s., souhlas s tím, aby podle § 7 zákona č. 480/2004 Sb., využila výše uvedené kontaktní údaje pro potřeby šíření svých
obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. (pokud nesouhlasíte, souvětí přeškrtněte.)

Agentura pověřená Veletrhy Brno zajištěním módních přehlídek:
TOP LADIES, s.r.o., paní Blanka Andělová, tel.: 603 450 350, agentura@topladies.cz

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI na Fashion2days
Článek I – Pořadatel akce Fashion2days při veletrzích STYL a
KABO
Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno (dále jen
BVV)
Článek II – Přihlášky a přidělování ploch, účast v módních
přehlídkách
1. Závazná přihláška k účasti na módním eventu Fashion2days
(dále jen F2D), který je součástí veletrhů STYL a KABO, je pro
účastníka závazná. O přijetí přihlášky rozhoduje BVV.
2. BVV si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku na F2D od
takového účastníka, jehož sortiment neodpovídá koncepci a
zaměření akce, nebo není v souladu s její náplní. Pokud BVV v
průběhu F2D zjistí, že na stánku účastníka je nabízen jiný
sortiment neodpovídající zaměření akce, má právo účastníka
neprodleně vyloučit z účasti bez nároku na vrácení uhrazených
nákladů na F2D a ušlého zisku. Zboží/sortiment na stánku musí
účastník zabezpečit proti krádeži.
3. Po obdržení řádně vyplněné Závazné přihlášky k účasti zašle
BVV účastníkovi písemné vyrozumění o přijetí přihlášky. O
umístění a rozsahu přidělené výstavní plochy vyrozumí BVV
účastníka zasláním písemného potvrzení o přidělení výstavní
plochy. V případě, že si účastník v Závazné přihlášce objedná
účast v módních přehlídkách, BVV neprodleně předá kontakt
na účastníka smluvní agentuře Top Ladies s.r.o., která zašle
účastníkovi písemně nebo sdělí telefonicky další instrukce
spojené s předvedením jeho kolekce.
4. Zaplacení ceny za poskytnutí výstavní plochy ve stanoveném
termínu je podmínkou pro předání výstavní plochy
účastníkovi.
Článek III – Cena za poskytnutí výstavní plochy nebo za účast
v přehlídkách (dále jen „cena“)
1. Přidělenou výstavní plochu nebo účast v přehlídkách nesmí
účastník F2D přenechat třetí osobě bez předchozího
písemného souhlasu BVV.
2. Písemné storno účastníka na F2D:
a) před 26. 7. 2021 - nebudou účastníkovi účtovány žádné
poplatky;
b) po 26. 7. 2021 - účastník je povinen zaplatit BVV smluvní
pokutu ve výši 2.500,- Kč. BVV je oprávněna po obdržení
písemného oznámení účastníka o jeho neúčasti na F2D od
smlouvy odstoupit. Zaplacením smluvní pokuty zanikají
závazky smluvních stran z této smlouvy.
3. Účastník nesmí obsadit větší výstavní plochu než tu, která
mu byla oficiálně přidělena. Pokud má zájem o rozšíření
plochy, musí tuto skutečnost konzultovat s BVV. Účastník se
pak zavazuje zaplatit navíc obsazenou plochu do dne
splatnosti uvedeného na faktuře – daňovém dokladu, který
BVV vystaví.
Článek IV – Cenové a platební podmínky
1. Současně s potvrzením o přidělení výstavní plochy zašle BVV
účastníkovi k úhradě daňový doklad na celkovou cenu vč. DPH.
Daňové doklady budou vystavovány v souladu s platnými
právními předpisy.
2. V případě nezaplacení daňového dokladu v termínu na něm
uvedeném je BVV oprávněna od smlouvy odstoupit a účastník
se zavazuje zaplatit BVV smluvní pokutu ve výši 100 % celkové
ceny. Zaplacením smluvní pokuty zanikají závazky smluvních
stran z této smlouvy.

3. Účastník, není-li dohodnuto jinak, je povinen zaplatit BVV
veškerá objednaná plnění do dne splatnosti uvedeného na
faktuře. Ceny jsou bez DPH (bude účtováno dle platné
legislativy).
Článek V – Výstavba a instalace expozic, montáž exponátů
1. Účastník odpovídá za veškeré movité věci, které mu BVV
pronajala, a je povinen je vrátit po skončení akce
nepoškozené.
2. Každé poškození výstavní plochy a zařízení BVV je účastník
povinen uvést do původního stavu na vlastní náklady nebo
uhradit vzniklé náklady veletržní správě.
3. Účastník (resp. jím pověřená firma) nesmí demontovat
expozici před ukončením akce.
Článek VI – Propagace, inzerce, nápisy
1. Účastník je oprávněn propagovat své výrobky pouze ve
vlastní expozici.
2. Všechny způsoby předvádění na vlastní výstavní ploše či
mimo podléhají schválení BVV. BVV je oprávněno i přes dříve
udělené povolení omezit nebo zakázat předvádění v případě,
že způsobuje hluk, prach, otřesy nebo jinak omezuje či ruší
veletržní provoz. Na hranici veletržního stánku přitom nesmí
být překročena hladina hluku 70 dB ve smyslu nařízení vlády
č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, v platném znění.
3. Hudební produkce nebo akustická reklama na stánku
účastníka jsou zakázány.
4. Umísťování firemních poutačů, rozsev letáků, vylepování
propagačních a informačních materiálů mimo vlastní expozici,
na okna, stěny, podlahy či sloupy pavilonů není dovoleno.
BVV je oprávněna veškerou reklamu, která neodpovídá výše
uvedeným odstavcům, zakázat, resp. na náklady účastníka
odstranit.
Článek VII – Pojištění
1. BVV neodpovídá účastníkovi za ztrátu, zničení či jakékoliv
poškození zboží, vybavení a zařízení stánku, odložené věci na
stánku bez ohledu na to, zda se zničení či jiné poškození stalo
před zahájením, během či po skončení akce. Účastník k tomu
účelu uzavře pojištění.
Článek VIII – Závěrečná ustanovení
1. V případě, že BVV v důsledku jí nezaviněných okolností („vis
major“) nemůže zahájit akci či zajistit její konání po celou dobu
jejího trvání, uvědomí o tom ihned účastníka. Veškeré závazky
vzniklé BVV z uzavřené smlouvy o účasti účastníka zanikají. V
tomto případě nepřísluší účastníkovi žádný nárok na náhradu
vzniklých škod.
2. V případě, že BVV bude z důvodu zákazu konání veletrhu či
jiné akce vydanému orgány veřejné správy nucena zrušit
konání akce později než 2 týdny před jejím zahájením, pak BVV
bez ohledu na úpravu uvedenou v čl. VIII. odst. 1 („vis major“)
vrátí účastníkovi 90 % z ceny za přenechání výstavní plochy.
BVV si ponechá 10 % z ceny za přenechání výstavní plochy jako
paušální platbu na úhradu nákladů vynaložených na přípravu
akce.
Veletrhy Brno, a.s.

