Podmínky účasti
na výstavě 2. ročníku Teddy

Bear Prague v Praze

25.10. -27.10.2019
Pořadatel: Zuzana Zahrádková a Monika Kašparová
Místo výstavy: Na Marjánce, Bělohorská 35, Praha 6-Břevnov
Datum konání výstavy: 25.10.2019 – 27.10.2019
Otevírací doba:
25.10.2019 12.00- 20.00
26.10.2019 10.00- 18.00
27.10.2019 10.00- 14.00
Pořadatel:
1)Poskytuje účastníkům výstavní místo odpovídající dohodě uvedené
v přihlášce účastníka po celou dobu trvání výstavy.
2) Zajišťuje vše potřebné k výstavě propagaci, výrobu a distribuci propagačních
materiálů.
4)Pořadatel nezodpovídá za věci patřící do osobních věcí účastníka výstavy
(peníze, cenné papíry, cenné předměty, kreditní karty atd.). Během celé doby
výstavy, zodpovídají účastníci za své vlastní exponáty.
5) Pořadatel nenese zodpovědnost za následky vzniklé vyšší mocí.
Účastník je povinen:
1) Prezentovat na výstavě svoje díla a rozložit je pouze na pronajaté ploše.
2) Zajistit trvalou přítomnost na výstavním místě.
3)Neporušovat pravidla výstavy a nerušit ostatní účastníky.
4)Výstavním místem se rozumí : 1 stůl 120x0,8 + 2xžidle + bílý ubrus
5) Nezmenšovat průchod mezi výstavními místy ( dekorace,obaly a jiné
předměty)

Účastník nemá povoleno:

1)Poskytovat výstavní prostory třetí osobě bez souhlasu pořadatele
2) Lepit a jinak poškozovat interier výstavního sálu
3) Přenášet a přesouvat nábytek bez souhlasu pořadatele.
Registrační poplatek:
Registrační poplatek je povinný pro všechny účastníky výstavy a při zrušení
účasti nepodléhá vrácení. Cena registračního poplatku je 600,- Kč/ 25 EUR
Účastník obdrží 1 účastnickou visačku a visačku pro asistenta.
Rezervace místa a platba
Rezervace výstavního místa se provede po obdržení písemné přihlášky
a zaplacení faktury za výstavní místo a registrační polatek. Po elektronickém
obdržení přihlášky bude účastníkovi vystavena faktura na registrační poplatek a
výstavní místo. Splatnost a rezervace je jeden měsíc. Pokud v tomto termínu
nebude platba uhrazena, rezervace se ruší.
Platby:
Veškeré platby se hradí na následující účet:
Účet v Kč: FIO banka č.ú. 2501289403/2010
Variabilním symbolem je číslo faktury a do poznámky uveďte
jméno a příjmení, jak je uvedeno v přihlášce.
Údaje pro platbu ze zahraničí:
Name of Beneficiary: Monika Kašparová
Adress of Beneficialy: Nám. Bořislavka 2076/12, Praha 6, 160 00
Česká republika
Account Number: 2701289408/2010
IBAN: CZ6220100000002701289408
SWIFT/BIC FIOBCZPPXXX
Adresa banky: FIO Banka, a.s V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

Katalog
Za účelem prezentace a propagace účastníků výstavy bude vydán katalog.

Každý účastník, který má zájem o prezentaci v katalogu, si může tuto službu
objednat do 25.9.2019
Dne 25.9.2019 je uzavírka přijímání podkladů pro katalog.

Teddy Bear Prague- kontakty
Email výstavy: info@teddybearprague.cz
Internetové stránky výstavy: www.teddybearprague.cz
Manažer výstavy: Zuzana Zahrádková
Manažer soutěže: Monika Kašparová

