VČELÁRSTVO

23.-25.2.
2018

MEDOVINA ROKA 2018

4. ročník predajnej výstavy včelárskych potrieb, včelích produktov a súťaže v medovine
Slovenský zväz včelárov

Vedúci výstavy: Ing. Jozef Čápek, PhD.

Svrčia 14

Telefón: 0904 34 00 94

842 08 Bratislava

E-mail: jozef.capek@gmail.com

IČO: 00178349

DIČ: 2021023488

www.vcelari.sk

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

04.02.2018

Originál prihlášky a jednu kópiu zašlite na horeuvedenú adresu
(kópiu zašlite aj e-mailom na adresu jozef.capek@gmail.com)

VYSTAVOVATEĽ
Obchodný názov:
Adresa, PSČ:
Adresa na korešpondenciu
(ak nie je totožná s adresou sídla)
Telefón s predvoľbou:
E-mail:

http//:

Meno a funkcia zodpovenej osoby:
Sme:

výrobca

obchodná firma

zástupca zahraničnej firmy

združenie

iná: .....................................

Tovar ktorý budete predávať:
OBJEDNÁVATEĽ - PLATCA (ak je platcom vystavovateľ, vyplní len časť označenú *)
Obchodný názov:
Adresa, PSČ:
*Kontaktná osoba:

Telefón:

*IČO:
*Platca DPH:

DIČ:
ÁNO NIE

IČ DPH:

(nehodiace sa škrtnite)

*Bankové spojenie:

číslo účtu, IBAN:

OBJEDNÁVAME PLOCHU ( polcha v m 2 )
krytá plocha v pavilóne C:
cena za 1m2 = 15,-€** , min. výstavná plocha je 6m2 , cena za 1m2 = 20,-€ , min. výstavná plocha je 6m 2
m2

dĺžka

hĺbka

REALIZÁCIA EXPOZÍCIE
vlastný stánok***

K výstavbe zmocňujeme firmu:

výstavba od AX***

názov: ....................................................................................................

poschodový stánok***

kontaktná osoba: ....................................................................................

*** vyplňte krížikom

tel.: ........................................................................................................

Vystavovateľ potvrdzuje, že všetky výrobky a služby vystavované na výstave VČELÁRASTVO sú certifikované v súlade s nariadeniami Rady
č.2092/91.
Bez výhrad súhlasíme so znemín všeobecných výstavných podmienok AX.
Prihláška bez podpisu, pečiatky, dátumu a miesta je neplatná.

...................................................................
Miesto, dátum

....................................................
Pečiatka, podpis

CENNÍK (ceny sú uvádzané s DPH)
Vstupy do výstavného areálu
Každý vystavovateľ obdrží 2ks vystavovateľký preukaz zdarma
(každý ďalší preukaz treba nahlásiť do 12.2.2018)

- vystavovateľský preukaz
- parkovací preukaz vo výstavnom areáli
Elektrika + revízna správa
do 1,0 kW......
3,0 kW......
5,5 kW......
9 kW......

5,00 €
15,00 €

40,00 €
174,00 €
234,00 €
334,00 €

Postavenie expozície....................................................................................................................
podľa individuálnej kalkulcie
Internet

- pripojenie počítača cez sieť WIFI ..........................................................................................

Zapožičanie nábytku počas celej výstavy (1ks)
1. Stôl 80x80cm ......
2. Stôl 100x60cm......
3. Stolička ......
.... v prípade iného nábytky nás kontkujte

30,00 €

6,40 €
8,20 €
6,70 €

Ceny sú uvedené s DPH.
Ostatné práce a služby budú fakturované podľa skutočných nákladov a podľa dohody.
Slovenský zväz včelárov vystaví faktúru najneskôr do 14 pracovných dní po ukončení výstavy a bude splatná do 15 dní od
jej vystavenia.
** Ceny sú určené len pre predajcov súvisiach so včelárstvom

Prosíme vystavovateľov aby stánky a predajné miesta vyzerali esteticky a súviseli so včelárstvom. Stoly musia byť zakryté
po zem.

