13. MEZINÁRODNÍ DEMONSTRAČNÍ VELETRH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
PRO TĚŽEBNÍ PRŮMYSL, ÚPRAVNICKÝ PRŮMYSL A STAVEBNICTVÍ

LESNÍ LOM

Pořadatel:

7.–9. 6. 2022

TĚŽEBNÍ UNIE s.r.o.
Slavíčkova 827/1A
638 00 Brno, Lesná
IČ: 255 730 39

telefon: +420 545 553 411
e-mail: unie@tezebni-unie.cz
www.expolesnilom.cz
DIČ: CZ 255 730 39

Bankovní spojení: KB Brno-město

č. účtu: 27-0503640237/0100

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI
VYSTAVOVATEL
OBCHODNÍ JMÉNO:
ULICE, ČÍSLO:
PSČ:

MĚSTO:
STÁT:

TEL.:

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:
KONTAKTNÍ OSOBA:

MOBIL:

E-MAIL:
BANKOVNÍ SPOJENÍ:

Č. ÚČTU:

IČ:

DIČ:

1. SPOLUVYSTAVOVATEL
OBCHODNÍ JMÉNO:

KONTAKTNÍ OSOBA:

ADRESA:
TEL.:

E-MAIL:

2. SPOLUVYSTAVOVATEL
OBCHODNÍ JMÉNO:

KONTAKTNÍ OSOBA:

ADRESA:
TEL.:

E-MAIL:

OBJEDNATEL – PLÁTCE (Nevyplňujte, je-li plátcem vystavovatel)
OBCHODNÍ JMÉNO:

KONTAKTNÍ OSOBA:

ADRESA:
TEL.:

IČ:

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

Č. ÚČTU:

DIČ:

OBJEDNÁVKA PLOCHY*
CELKOVÁ PLOCHA (m²):

HLOUBKA (m):

ŠÍŘKA (m):

*) Podrobnosti o cenách, slevách a platbách - viz „Všeobecné informace“

Bez výhrad souhlasíme se zněním Závazných podmínek účasti na rubu této přihlášky.
Přihláška bez podpisu, razítka, data a místa je neplatná.
Vystavovatel podpisem Závazné přihlášky k účasti potvrzuje, že se seznámil se zněním:
• Závazných podmínek účasti uvedených na rubu této přihlášky.
• Všeobecných informací uvedených na internetových stránkách pořadatele výstavy www.expolesnilom.cz.
•

Bezpečnostních pokynů uvedených na internetových stránkách pořadatele výstavy www.expolesnilom.cz, plně s nimi souhlasí
a je si vědom toho, že práva a povinnosti v nich obsažené tvoří součást smlouvy uzavírané s pořadatelem výstavy.

Potvrzený originál přihlášky zašlete zpět na adresu pořadatele.

Datum a místo:

Vystavovatel:
(podpis, razítko)

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY ÚČASTI
1) Pořadatelem veletržní akce je Těžební unie s.r.o., dále
jen pořadatel výstavy.
2) Smluvní vztah mezi vystavovatelem a pořadatelem výstavy
vzniká potvrzením závazné přihlášky pořadatelem výstavy. Na
internetových stránkách výstavy www.expolesnilom.cz si vystavovatel objednává další služby, a to u pořadatele výstavy, pokud
v dokumentech není uvedeno jinak. Jakýkoliv smluvní vztah
vzniklý mezi pořadatelem výstavy a vystavovatelem se řídí
zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

Nutnou podmínkou pro potvrzení objednávky služeb je potvrzení přihlášky k účasti pořadatelem výstavy.
Vystavovatel se zavazuje ke splnění všech závazků vzniklých
jeho účastí, účastí jeho spoluvystavovatelů a jím pověřených
subjektů k organizaci účasti, stavbě stánků nebo přepravě
exponátů.
3) Pořadatel má právo rozhodovat o umístění expozice ve
výstavním areálu a v případě nezbytných prostorových a technických důvodů přiměřeně zmenšit nebo zvětšit požadovanou
výstavní plochu a rozhodnout o možném přemístění expozice.
Výše nájemného bude v návaznosti na změnu velikosti výstavní
plochy odpovídajícím způsobem snížena či zvýšena. Vystavovatel bude o této skutečnosti předem informován a zavazuje se
velikost a druh výstavní plochy potvrzené pořadatelem akceptovat. Bude-li to z technických důvodů možné, bude pořadatel
respektovat požadavky na umístění expozice.

4) Potvrzení o přidělené výstavní ploše provádí pořadatel výstavy po úhradě části nájemného ve výši 50 % ceny
a celého registračního poplatku.
5) V případě prodlení se zaplacením zbývajících 50 %
z nájemného a ceny objednaných služeb či jiných plnění ve
lhůtě uvedené ve faktuře, je pořadatel oprávněn požadovat
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z dlužné částky za
každý byť i jen započatý den prodlení. Právo na náhradu
škody zůstává nedotčeno.
6) Rozměry výstavní plochy, za které je placeno nájemné, jsou uvedeny v závazné přihlášce k účasti. Každý započatý m² je počítán jako celý.
7) Při stornování účasti ze strany vystavovatele se zaplacený registrační poplatek nevrací. Při stornování účasti ze
strany vystavovatele po termínu stanoveném ve „Všeobecných informacích“ se zaplacená část nájemného nevrací.
8) Vystavovatel není oprávněn přenechávat výstavní plochu třetím osobám bez souhlasu pořadatele výstavy.
9) Výstavní plocha se předává k užívání vystavovateli
nebo jím pověřené osobě až na základě potvrzených úhrad
plateb, jež měly být provedeny ve prospěch pořadatele výstavy v souladu s odst. 4 těchto podmínek.
10) Výstavní plochou se rozumí celková plocha využívaná
pro exponáty, jejich bezpečné předvádění, stánek a případně
zásobu materiálu pro předvádění strojů a zařízení.
11) Oficiálním partnerem pro výstavbu expozic je pořadatel výstavy. Při zajištění těchto prací jiným subjektem
odpovídá vystavovatel za dodržení všech termínů podle
předepsaného časového harmonogramu uvedeného ve „Všeobecných informacích“ nebo podle bližších časových dispozic
pořadatele výstavy.
12) Vystavovatel je povinen dbát všech bezpečnostních
předpisů pro výstavbu a provoz stánků, navážení, montáž,
demontáž a odvoz exponátů, předvádění exponátů a pohyb

osob a strojů zejména v prostoru pro něho vyhrazeném. Při
předvádění strojů a zařízení musí zajistit jejich bezpečný provoz a dbát na to, aby při předvádění nevyjížděly nebo nezasahovaly mimo vyhrazený prostor, a jinak neohrožovaly
osoby a zařízení. Pohyb strojů se může odehrávat pouze
v prostoru k tomu vyhrazeném.
Vzhledem k tomu, že se výstava koná v lomovém provozu, je
vystavovatel povinen dbát všech předpisů souvisejících s tímto provozem a svévolně nevstupovat mimo místa vyhrazená
pro pořádání veletrhu.
Vystavovatel je rovněž povinen dbát pokynů osob odpovědných za bezpečný provoz akce.
Při provozu expozice, výstavbě a demontáži stánků nesmí vystavovatel znepřístupnit protipožární zařízení.
13) Při praktickém předvádění exponátů kromě základních
bezpečnostních předpisů musí dbát toho, aby nadměrným hlukem, vibracemi nebo prachem neobtěžoval nepřiměřeně své
okolí. Při předvádění své techniky musí respektovat čas určený
k předvádění - pokud mu bude stanoven.
V případě hrubého porušení těchto zásad je pořadatel výstavy
oprávněn omezit nebo zakázat předvádění strojů v provozu.

14) Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky
pouze v rámci vlastní expozice.
Akustická reklama stejně jako umísťování reklamních poutačů mimo stanovenou plochu podléhá schválení pořadatelem
výstavy.
15) Vystavovatel i spoluvystavovatelé mají právo na bezplatné zveřejnění v katalogu výstavy, a to v seznamu vystavovatelů. Další forma zveřejnění je prováděna za úhradu.

16) Pořadatel výstavy neodpovídá vystavovateli ani jeho
spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení či jakéhokoliv poškození exponátu, vybavení a zařízení stánku, zboží, obalů a balícího materiálu, bez ohledu na to, zda se zničení, či jiné poškození stalo před zahájením, během či po skončení veletrhu
nebo jiné akce, pořádané pořadatelem výstavy. Vystavovatel
k tomuto účelu uzavře pojištění.
Pořadatel výstavy zajistí po dobu uvedenou v časovém harmonogramu pouze základní ostrahu výstaviště, neodpovídá
však za případnou újmu vzniklou vystavovateli podle první
věty to-hoto odstavce.
17) Vystavovatel odpovídá za veškeré zařízení poskytnuté
pořadatelem výstavy a je povinen jej vrátit po ukončení akce
nepoškozené. Každé poškození výstavní plochy a zařízení
poskytnutého pořadatelem výstavy je vystavovatel povinen
odstranit uvedením do původního stavu nebo uhradit náklady
spojené s takovouto činností.
18) Vystavovatel nesmí likvidovat stánek, expozici ani
odvážet exponáty před skončením veletrhu.
19) V případě, kdy pořadatel výstavy v důsledku jím nezaviněných okolností („vis major“) nemůže zahájit výstavu či některou ze souvisejících akcí, zajistit konání akce po celou
dobu nebo zajistit provoz v části výstaviště, uvědomí o tom
okamžitě vystavovatele. Veškeré závazky vzniklé pořadateli
výstavy z uzavřené smlouvy o účasti vystavovatele zanikají.
V tomto případě nepřísluší vystavovateli žádný nárok na
úhradu vzniklých škod. Pokud nemožnost plnění na straně
pořadatele výstavy nastane po 1. 4. 2022 včetně, nemá
vystavovatel právo žádat vrácení již uhrazených plnění.
20) Vystavovatel může uplatnit reklamaci na práce a služby poskytnuté pořadatelem výstavy u zodpovědného pracovníka neprodleně, bez zbytečného odkladu. Jinak jeho právo
zaniká.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
NÁZEV AKCE

EXPO LESNÍ LOM 2022
Mezinárodní demonstrační veletrh strojů a zařízení pro těžební průmysl,
úpravnický průmysl a stavebnictví

ORGANIZÁTOR

Těžební unie s.r.o.
Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno-Lesná, telefon: +420 545 553 411
e-mail: unie@tezebni-unie.cz, www.tezebni-unie.cz

KONTAKTNÍ OSOBY

František Janáč – manažer veletrhu
mobil: +420 608 598 613, e-mail: janac@tezebni-unie.cz
Šárka Koníčková – služby, výstavba stánků, katalog
mobil: +420 602 226 305, e-mail: konickova@tezebni-unie.cz
Lenka Dziková – služby, výstavba stánků, katalog
mobil: +420 774 218 410, e-mail: dzikova@tezebni-unie.cz

TERMÍNY

!
VSTUPNÉ

Termín konání výstavy:
7.–9. 6. 2022
Otevírací doba pro návštěvníky:
7.–9. 6. 2022

9.00–17.00 hod

Otevírací doba pro vystavovatele:
7.–9. 6. 2022

8.00–18.00 hod

Termín podání závazné přihlášky:
1. 3. 2022
Termín pro zaslání objednávky stánku, služeb a podkladů pro katalog:
1. 4. 2022

ZDARMA pro návštěvníky s vyplněnou pozvánkou
100,- Kč ostatní návštěvníci

UPOZORNĚNÍ

Všichni návštěvníci i vystavovatelé veletrhu jsou povinni používat v areálu
výstaviště ochrannou přilbu.
Půjčovna ochranných pomůcek bude zřízena při vstupu do areálu.
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VŠEOBECNÉ INFORMACE
PODROBNÉ ÚDAJE O CENÁCH

CENA PLOCHY
do 50 m²: 1070,- Kč/m²

51–200 m²: 940,- Kč/m²

201–500 m²: 820,- Kč/m²

nad 500 m²: 700,- Kč/m²

SLEVY
Členové Těžební unie

- 20 % z ceny objednané plochy

Vystavovatelé Expo 2018

- 5 % z ceny objednané plochy

Stálí vystavovatelé od roku 2008

inzerce zdarma v katalogu vystavovatelů

Při podání závazné přihlášky do 31. 12. 2021

- 5 % z ceny objednané plochy

Slevy se sčítají!

PŘÍPLATKY
Při zaslání přihlášky po 1. 3. 2022

+ 10 % z ceny objednané plochy

Při zaslání objednávky stánků a vybavení po 1. 4. 2022

+ 10 % z ceny objednaného plnění

Při zaslání objednávky stánků a vybavení po 1. 5. 2022

+ 25 % z ceny objednaného plnění

Při doobjednání nábytku
a vybavení během výstavby stánků (5. 5. – 5. 6. 2022)

+ 50 % z ceny objednaného plnění

STORNOPOPLATKY
V případě, že se vystavovatel odhlásí z účasti na veletrhu, budou mu dle data odhlášení vráceny následující
částky (registrační poplatek se vystavovateli nevrací):
odhlášení v termínu do 31. 3. 2022

100 % z uhrazené částky

odhlášení v termínu do 30. 4. 2022

0 % z uhrazené částky

V případě, že se vystavovatel odhlásí z účasti na veletrhu 1. 5. 2022 anebo později, pořadatel výstavy
nevrací nic z uhrazené částky a dále je oprávněn po vystavovateli žádat zaplacení zbývající části
nájemného za pronájem objednané výstavní plochy, jakož i ceny dalšího objednaného plnění.

REGISTRAČNÍ POPLATEK
(hradí vystavovatel i spoluvystavovatelé každý jednotlivě)

CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH.
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5 000,- Kč

VŠEOBECNÉ INFORMACE
PODROBNÉ ÚDAJE O ÚHRADÁCH
PLOCHA, REGISTRAČNÍ POPLATEK
Registrační poplatek a 50 % z ceny nájemného za pronájem objednané výstavní plochy vystavovatel uhradí
při podání Závazné přihlášky k účasti.
Celkovou částku nájemného za pronájem plochy vystavovatel doplatí na základě daňového dokladu –
faktury, která bude vystavovateli zaslána do 15 dnů po ukončení veletrhu. Datum splatnosti bude 15 dnů od
data vystavení faktury.
STÁNKY, VYBAVENÍ, OBJEDNANÉ SLUŽBY
Celkovou částku za objednaný stánek, vybavení a služby zaplatí vystavovatel na základě daňového dokladu
– faktury vystavené v souladu s předchozím odstavcem.
REGISTRACE PŘIHLÁŠEK
Registrace bude pořadatelem výstavy prováděna průběžně podle pořadí došlých Závazných přihlášek
k účasti a dokladů o zaplacení zálohy nájemného a registračního poplatku. Bez těchto dokladů nebude
Závazná přihláška k účasti registrována.

PODROBNÉ ÚDAJE O TERMÍNECH

STAVBA A PŘEVZETÍ STÁNKŮ
Stánky se budou stavět v termínu

2.–5. 6. 2022

Převzetí stánků vystavovatelem

6. 6. 2022

Předání stánků pořadateli proběhne dne

9. 6. 2022 (od 17.30 hod.)

NAVÁŽENÍ A ODVÁŽENÍ EXPONÁTŮ
Navážení exponátů

30. 5. – 5. 6. 2022

Odvážení exponátů

9. 6. (od 17.30 hod.) – 17. 6. 2022

Jiné termíny výhradně po domluvě s organizátorem.
Pokud má vystavovatel požadavek na umístění svého stánku, s jakými společnostmi či jinými subjekty chce,
nebo naopak nechce sousedit, uvede to v přihlášce. Požadavku se pořadatel výstavy bude snažit vyhovět.
O konečném rozdělení vystavovatelů v areálu veletrhu rozhoduje pořadatel výstavy.
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
V zájmu vlastní bezpečnosti je nutné, abyste během pobytu na veletrhu EXPO Lesní lom 2021
dodržovali následující bezpečnostní předpisy:
• Během pobytu v areálu veletrhu musíte používat ochranou přilbu.
• Pohybujte se pouze ve vyznačeném prostoru.
• Nevstupujte do prostoru za červenou páskou.
• Při chůzi mimo upravené plochy dbejte zvýšené opatrnosti. Pohybujete se v lomovém prostředí.
• Nepřibližujte se k horním nebo dolním okrajům lomových stěn.
• Nevstupujte na položená kabelová vedení, ani se jich nedotýkejte.
• Exponáty, které budou předváděny v provozu, mohou obsluhovat pouze osoby k tomu oprávněné.
• Osoby, které budou obsluhovat exponáty v chodu, nesmí být pod vlivem alkoholu ani jiných omamných látek.
• Při předvádění exponátů návštěvníkům dbejte, aby nedošlo k jejich zranění.
• V případě, že se na vaší expozici zraní návštěvník, přivolejte pořadatele výstavy, který zajistí jeho ošetření.
• O úraze poté sepište krátkou zprávu a její kopii předejte pořadateli výstavy.
• V případě, že by došlo k Vašemu zranění, obraťte se na pořadatele výstavy. Bude zajištěno Vaše rychlé
šetření.
• Respektujte pokyny pracovníků pořadatele výstavy.
PROVOZNÍ ŘÁD
•

Pro vystavovatele je areál otevřen každý den od 8.00 do 18.00 hod. Po této době musí vystavovatelé opustit
areál. Pokud se vystavovatel ze závažných důvodů zdrží v prostoru areálu (např.: oprava strojů), je povinen
nahlásit to pořadateli výstavy, a to buď osobně na INFOCENTRU Těžební unie nebo telefonicky.

• Při příchodu do areálu se vystavovatelé prokáží na vrátnici vystavovatelským průkazem.
• Po odchodu z výstaviště musí z bezpečnostních důvodů každý den odevzdat označený klíč od své
expozice v INFOCENTRU Těžební unie.
• Pohyb osobních aut po areálu výstaviště je omezen. Auta se smí pohybovat pouze rychlostí 30 km/hod.
Parkovat smí pouze na vyhrazených parkovištích pro vystavovatele. V době od 9.00 do 17.00 hod
(otevírací doba pro návštěvníky) je pohyb osobních aut po areálu zakázán.
• Vzhledem k tomu, že se veletrh koná v lomu a některé exponáty budou v provozu, je potřeba se tomuto
přizpůsobit. Vystavovatelé musí dodržovat bezpečnostní pokyny. Důležité je především nosit
bezpečnost-ní přilbu, dbát o bezpečnost návštěvníků.
• Není dovoleno pohybovat se na kole nebo jiných mechanických nebo automatických dopravních
prostředcích.
• Není dovoleno vnášet do areálu jakýkoli alkohol, omamné a jiné toxické látky, zbraně a jiné nebezpečné
předměty.
• Není dovoleno setrvávat v areálu po oficiálním ukončení Akce, pokud nejde o společenskou akci na pozvání nebo se souhlasem organizátorů.
• Vystavovatelé mají povinnost nahlásit pořadateli výstavy požární závady, které nemohou odstranit vlastními
silami a prostředky. Předměty a zařízení, které svými vlastnostmi ohrožují požární bezpečnost osob
a majetku nesmějí být používány. V případě, že chce vystavovatel ve své expozici používat otevřený oheň
(např. grilovat), je povinen nahlásit to pořadateli výstavy, v případě potřeby zvětšit plochu.
• Elektrické připojení všech stánků i exponátů musí provést revizní technik. Prohlídku elektrického připojení je
vystavovatel povinen umožnit také u stánků, které nejsou objednány přes pořadatele výstavy.
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