
10.00 – 18.00

19.- 20. LISTOPADU

Zveme vás na odbornou prodejní výstavu

DNY ZDRAVÍ
- Lázně, rehabilitační 
  a relaxační zařízení
- Magnetoterapie, tejpování
- Estetická medicína 
  a specializovaná zařízení
- Kompenzační a ortopedické pomůcky
- Sortiment pro zdravotnictví
- Farmaceutické produkty
- Péče o duševní zdraví, 
  zdravý životní styl
- Přírodní produkty
- Biopotraviny, speciální výživa, 
  potrav. doplňky
- Přírodní kosmetika, 
  léčivé byliny, detoxikace

2020

Výstava se koná pod záštitou Pardubického kraje

Odborné přednáškyOdborné přednášky
lékařů a dalšíchlékařů a dalších
specialistůspecialistů

Odborné přednášky
lékařů a dalších
specialistů

Pořadatel: Partneři výstavy: 

www.dtpce.cz

DŮM TECHNIKY PARDUBICE
kontakt: D. Fikejsová 770 623 217NÁM. REPUBLIKY 2686 - 1. PATRO (VEDLE DIVADLA)



19. - 20. LISTOPADU 2020
10.00 - 18.00 
D      ŮM TECHNIKY PARDUBICE

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 6. LISTOPADU 2020

1.  Prospektová služba          1 500,- Kč

2.  Vyvěšení firemní plachty        2 000,- Kč

3.  Propagační přednáška 30 min. (k dispozici dataprojektor, notebook, mikrofon)  1 000,- Kč

4.  Uvedení Vašeho firemního loga na všech materiálech k výstavě    3 000,- Kč

 (plakáty A1, letáky, pozvánky, přihlášky)     

DALŠÍ MOŽNOSTI PREZENTACE:

Kontakt:
Dům techniky Pardubice spol. s r.o.   

Nám. Republiky 2686     , 532 27 Pardubice

IČ: 48151904/DIČ: CZ48151904

Daniela Fikejsová

Mobil: 770 623 217   Fax: 466 612 100

Email: fikejsova@dtpce.cz, www.dtpce.cz

Bankovní spojení Domu techniky Pardubice: č. účtu 10006-7503524/0600 u MONETA Money Bank Pardubice, variabilní symbol 400012

PROPAGACE VÝSTAVY:

A. 2 STOLY (80x160 cm), 2 ČALOUNĚNÉ ŽIDLE, 1 POSTER (0,9x2m)   3 500,- Kč

B. 3 STOLY (80x240 cm), 3 ČALOUNĚNÉ ŽIDLE, 1 POSTER (0,9x2m)   4 000,- Kč

2  C. VOLNÝ PROSTOR 1m (pouze na přiobjednání nebo v případě vl. stánku)  800,- Kč

K uvedené nabídce možno doobjednat:  Elektrická přípojka   500,- Kč

 Stůl     300.- Kč

 Židle     100,- Kč

2       D. VENKOVNÍ PLOCHA 1m 500,- Kč

VÝSTAVNÍ MÍSTA (CENY BEZ DPH)

NABÍDKA

Naši výstavu podporuje více než 30 mediálních a obchodních partnerů

Inzerce v odborných časopisech

Bannery a články na odborných serverech

Inzerce v Denících Bohemia, Mladé frontě, inzertních časopisech

Výlep plakátů A1                                                                     

Plakáty ve vozech Dopravního podniku

Spoty a soutěže v rádiích

Propagační vozidla

Spoty na velkoplošných obrazovkách 

Letáky do schránek, rozdávání letáků

NÁZEV SPOLEČNOSTI………………………………………………………………………………………………………………….

IČ……………………………………..…………………….DIČ…………………………………………………………………………..

ADRESA.………………………………………………………………………………………………………..PSČ.……………………

KONTAKTNÍ OSOBA…………………………………………………………………………………………………………………….

TELEFON...............................E-MAIL………………………………………….…………………..PLÁTCE DPH…….....

OBJEDNÁVÁM:………………………………………………………………………………………………………………………..

VYSTAVOVANÝ SORTIMENT……………………………………………………………………………………………………….…

PROHLAŠUJEME, ŽE SOUHLASÍME A PODŘIZUJEME SE BEZ VÝHRAD VŠEOBECNÝM PODMÍNKÁM ÚČASTI NA VÝSTAVĚ,

UVEDENÝCH V PŘÍLOZE TÉTO PŘIHLÁŠKY A PROVEDEME PLATBY V DANÝCH TERMÍNECH.

DATUM                                                                                                                                          RAZÍTKO A PODPIS

SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCEM DŮM TECHNIKY PARDUBICE spol. s r.o., nám. Republiky 2686, Pardubice, IČ: 48151904.

TENTO SOUHLAS SE TÝKÁ LISTINNÉ ČI ELEKTRONICKÉ PODOBY ZA ÚČELEM ZASÍLÁNÍ NABÍDEK AKCÍ, POŘÁDANÝCH DT.

SOUHLAS POSKYTUJI DOBROVOLNĚ S TÍM, ŽE JEJ MOHU KDYKOLIV ODVOLAT NA: fikejsova@dtpce.cz



VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1. PŘIHLÁŠKA

1/1 Vystavovatel zašle závaznou přihlášku společnosti pro realizaci 

výstavy (dále jen pořadatel) s požadavky na přípravu expozice

a další služby. Na základě přihlášky obdrží vystavovatel fakturu.

1/2 Při stornováni účasti ze strany vystavovatele jeden měsíc před 

termínem zahájení výstavy je vystavovatel povinen uhradit 

pronájem výstavní expozice v plné výši.

1/3 Vystavovatel je povinen seznámit se po příjezdu do výstavních 

prostor s požárním řádem, evakuačním plánem a poplachovými 

směrnicemi, které jsou vyvěšeny v místě konání výstavy.

2.  VÝSTAVNÍ PLOCHA

2/1 Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat o umístění expozic

v rámci výstavní plochy. Pokud k tomu má pořadatel závažný důvod, 

je oprávněn ještě před zahájením realizace expozic změnit výstavní 

plochu vystavovateli, aniž by měl vystavovatel nárok na odškod-

nění či změnu výstavních podmínek. Rozšíření výstavní plochy je 

možné pouze se souhlasem vystavovatele.

2/2 Výstavní plochu není možné přidělit bez zaplacení plné úhrady 

zálohové faktury. Při stornování účasti ze strany vystavovatele se 

zaplacené nájemné nevrací.

2/3 Bez souhlasu pořadatele nesmí vystavovatel přenechat třetí 

osobě přidělenou výstavní plochu. Další vystavovatel ve stánku 

může působit pouze po předchozím souhlasu pořadatele.

2/4 Vstup je povolen vystavovateli v době konání výstavy 1 hodinu 

před zahájením výstavy, výstavní prostor musí opustit nejpozději

1 hodinu po uzavření prostoru pro veřejnost.

2/5 Pokud se vystavovatel nedostaví 0,5 hodiny před oficiálním 

otevřením výstavy, pořadatel si vyhrazuje právo disponovat 

neobsazeným prostorem dle vlastního uvážení.

3. VÝSTAVBA EXPOZICE, MONTÁŽ EXPONÁTŮ, UKONČENÍ

    VÝSTAVY

3/1 Termín montáže, demontáže a provozní doby výstavy určuje 

pořadatel a informuje o tom vystavovatele včas.

3/2 Vystavovatel se při návozu a odvozu exponátů řídí časovým 

harmonogramem dle pokynů pořadatele.

3/3 Všechny exponáty musí být trvale vystaveny, jejich rozebírání 

nebo balení nesmí být zahájeno před oficiálním ukončením výstavy. 

Pokud toto vystavovatel nedodrží, vystavuje se nebezpečí pokuty ve 

výši až 50 000 Kč. 

3/4 Vystavovatel musí udržovat svůj výstavní prostor v čistotě

a pořádku a po celou dobu výstavy musí být obsazen minimálně 

jednou kvalifikovanou osobou.

3/5 Vystavovatel ručí za všechny škody, které vzniknou v důsledku 

jeho činnosti a poškození výstavní plochy a zařízení pořadatele. Je 

povinen uvést vše do původního stavu nebo zaplatit plnou 

peněžitou náhradu.

3/6 Přípojku elektrické energie vystavovatel objednává u pořa-

datele. Vystavovatel odpovídá za to, že objednal správnou dimenzi 

přípojky elektrické energie a nese odpovědnost, v případe uvedení 

nesprávných údajů, za následné škody.

4.  BEZPEČNOST

4/1 Pořadatel nenese odpovědnost za ztráty, zničení nebo 

poškození nebo jeho následky u exponátů, jakož i za poškození 

nebo následky u osob během jejich pohybu na výstavišti, tj. 

vystavovatel ručí za jím způsobené škody na majetku a zdraví 

ostatních účastníků, návštěvníků a pořadatele a je povinen nahradit 

všechny škody v plné výši.

4/2 Vystavovatel je povinen dodržovat v ČR platné bezpečnostní 

a jiné předpisy.

4/3 Pořadatelé neručí za případné ztráty nebo poškození exponátů.

4/4 Vystavovateli se doporučuje uzavřít pojištění

4/5 Ve všech prostorách vystavovatele platí zákaz kouření.

5. PROPAGACE

5/1 Vystavovatel může propagovat svoje zboží pouze ve vlastní 

expozici a nesmí rušit ostatní vystavovatele. Propagaci mimo vlastní 

výstavní prostor je nutno objednat u pořadatele.

5/2 Je zakázáno dělat reklamu firmám nezúčastněným na výstavě 

bez povolení pořadatele.

5/3 Vystavovat je možné pouze zboží uvedené v přihlášce. Změny 

povoluje pouze pořadatel.

6.  PLATEBNÍ PODMÍNKY

6/1 Platba za pronájem výstavní plochy a za služby musí být 

uhrazena dle stanoveného termínu na faktuře. V případě nevy-

rovnání závazků do ukončení akce má pořadatel právo zadržet zboží 

tohoto účastníka a uskladnit ho na náklady a riziko vystavovatele do 

doby vyrovnání závazků. 

6/2 Ceny za výstavní plochu a služby zajišťované pořadatelem jsou 

stanoveny dohodou.

7. RŮZNÉ

7/1 V případě, že vystavovatel poruší některou ze závazných 

podmínek účasti na akci, je pořadatel oprávněn vyloučit ho z účasti 

na akci bez jakékoliv náhrady.

7/2 Vedení výstavy má právo z důležitých důvodů termín konání, 

termín návozu, místo, délku výstavy upravit bez nároků na možnost 

zrušení účasti vystavovatele nebo jeho odškodnění. V případě, že ze 

závažných důvodů nebo vyšší moci bude nucen pořadatel výstavu 

zrušit, budou vystavovateli vráceny všechny platby za pronájem 

plochy po odečtení skutečných a prokazatelně vynaložených 

nákladů na akci do 2 měsíců ode dne, kdy byli vystavovatelé 

vyrozuměni o zrušení výstavy.

7/3 Reklamace na služby poskytnuté pořadatelem je nutno 

provádět okamžité, maximálně do 24 hodin po oficiálním ukončení 

výstavy.

7/4 Pořadatel má právo na změny nebo doplnění výstavních 

podmínek.

7/5 Vystavovatel je povinen podřídit se pokynům pořadatele v zále-

žitostech týkajících se výstavy.

7/6 Vystavovatel je povinen dodržet termín a otevírací dobu výstavy. 

Toto se týká se zejména dodržení času ukončení výstavy.


