
 

 

 
 

 

Výstava fototechniky a 

príslušenstva 

05.11.2017 
Stará tržnica, Bratislava 

Záväzná prihláška 
IČO: 47403187 
IČ DPH: SK2023925266 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
IBAN:  SK8811000000002927123785      BIC: TATRSKBX 

 

Korešpondenčná  adresa 

Firma: Zástupca: 

Ulica a číslo: Mesto: PSČ: 

Bankové spojenie: Číslo účtu: IČO: IČ DPH: 

Tel.: Fax: Mobil: E-mail: 

Fakturačná adresa (vyplňte len v prípade, ak je fakturačná adresa rozdielna ako korešpondenčná) 

Firma: IČO: IČ DPH: 

Ulica a číslo: Mesto: PSČ: 

Bankové spojenie: Číslo účtu: 

 

I. Podujatia sa zúčastníme v pozícii 

Vystavovateľ v pozícií Hlavný partner 
(plocha 4,5 x 3 m; max. 3 stoly + 6 stoličiek; prezentácia + reklamné služby podľa ponuky) 

 
1.900 € 

 

 

Vystavovateľ v pozícií Partner 
(plocha 3 x 3 m; max. 2 stoly + 4 stoličky;  reklamné služby podľa ponuky) 

 

1.400 € 

 

 

Vystavovateľ 
(plocha 2 x 2 m; 1 stôl + 2 stoličky; reklamné služby podľa ponuky) 

700 € 

 

 

 
II. Ďalej si objednávame 

Prezentácia (15 min.)v rámci bloku prednášok 300 € 
 

 

Zapožičanie  predlžovačky 
 

 ks 

Zapožičanie bieleho obrusu 
 

 ks 

   

 
 
 

 
Uvedené ceny  sú bez 20%DPH. 

 

 
Platobné a storno podmienky: 
Záväznú prihlášku je potrebné zaslať na adresu Organizátora poštou, prípadne emailom na 

ephoto@ephoto.sk.Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zálohovú faktúru v termíne splatnosti. Organizátor zašle 
objednávateľovi daňový doklad najneskôr do 14 dní po termíne zdaniteľného plnenia. V prípade neuhradenia 

faktúry v termíne splatnosti bude objednávateľovi prirátaná sankcia vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania. Pri storne objednávky do 15.09.2017 uhradí objednávateľ stornopoplatky vo výške 30% z celkovej 

sumy, od 16.09.2017 do 15.10.2017 vo výške 70% z celkovej sumy, od 16.10.2017 vo výške 100% z celkovej 
sumy. Objednávateľ vyhlasuje, že sa riadne oboznámil s vyššie uvedenými Platobnými a storno podmienkami, ako 

aj so Všeobecnými podmienkami účasti, a že s nimi súhlasí, čo potvrdzuje svojím podpisom. 

 
 

V dňa    

Podpis a pečiatka objednávateľa 

ephoto, s.r.o., Ružinovská 5, 821 01 Bratislava 
tel: 00421 903 422 849, 00421 903 634 008 
email: ephoto@ephoto.sk 

III. Iné požiadavky (cena podľa dohody) 

 

€ 

 
Spolu € 

20 %DPH € 

Celková suma s 20 %DPH € 
 

 

mailto:ephoto@ephoto.sk


 
 
 
 
 
 

 
Čl. I. ORGANIZÁTOR 
ephoto s.r.o., Ružinovská 5, 821 01 Bratislava (kor.adresa), 

Borská 6, 841 04 Bratislava (sídlo) 

(ďalej len organizátor) 
 

Čl. II. VYSTAVOVATEĽ 
Vystavovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá zašle na adresu 

organizátora podpísanú Záväznú prihlášku a organizátor jej prijatie 

potvrdí zaslaním faktúry za výstavnú plochu a reklamné služby. 

 

Čl. III. ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA ÚČASTI A 
PRIDEĽOVANIE  V ÝSTAVNÝCH PLÔCH 

 
1. Organizátor určuje tematickú náplň a zameranie výstavnej 

akcie. 

2. Prihlásiť sa na výstavnú akciu je možné na základe vyplnenia a 
podpísania Záväznej prihlášky. Zaslaním záväznej prihlášky 
súčasne vystavovateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so 

Všeobecnými podmienok účasti. 
3. Prihláška zaslaná organizátorovi je pre vystavovateľa zá- 

väzná, a to aj v prípade, že organizátor nemôže splniť všetky 

požiadavky vystavovateľa. 
4. Výstavná plocha bude vystavovateľovi sprístupnená k mon- 

táži výstavnej expozície v termíne, ktorý je uvedený v 

Organizačných pokynoch. Úhrada všetkých faktúr v 
stanovenom termíne je podmienkou pri odovzdaní výstavnej 
plochy vystavovateľovi. 

5. Vystavovateľ sa zaväzuje prevziať plochu najneskôr 2 hodiny 
pred oficiálnym otvorením výstavnej akcie. V prípade 
neprevzatia plochy vystavovateľom v danom termíne, si 

organizátor vyhradzuje právo s neprevzatou plochou voľne 
disponovať. V takom prípade vystavovateľ nemá nárok na 
vrátenie platby a ani na akúkoľvek inú náhradu. 

6. Vystavovateľ sa zaväzuje, že obsadí iba výstavnú plochu, za 
ktorú zaplatil. V prípade, ak má vystavovateľ záujem o roz- 
šírenie plochy, je povinný písomne požiadať organizátora. 

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o pridelení výs- 
tavnej plochy. Rozšírenie výstavnej plochy je možné len s 
písomným súhlasom organizátora a za úhradu, ktorej výšku 
stanoví organizátor. 

Čl. CENA ZA PRENÁJOM V ÝSTAVNEJ PLOCHY, 
DOPLNKOVÉ SLUŽBY A REKL AMU 

1. Výška poplatku za výstavnú plochu, doplnkové služby a 

reklamu je vždy uvedená v Záväznej prihláške. 

Najmenšia pridelená výstavná plocha je 4m2. Výnimku 

udeľuje  výhradne Organizátor podujatia. 

2. Vystavovateľ nesmie prenajať výstavnú plochu tretej 

právnickej alebo fyzickej osobe. 

 

Čl. V. PL ATOBNÉ PODMIENKY 

1. Po obdržaní záväznej prihlášky od vystavovateľa, organizátor 

zašle vystavovateľovi zálohovú faktúru za prenájom výstavnej 

plochy, doplnkové služby a reklamu vo výške 50% z celkovej 

sumy +20% DPH. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť platbu v 

termíne, ktorý je uvedený na faktúre. Dňom úhrady je 

pripísanie finančných prostriedkov na účet organizátora. 

Nesplnením tejto podmienky si organizátor vyhradzuje právo 

od zmluvy odstúpiť. 

2. V prípade, že vystavovateľ neskôr doobjedná ďalšie služby, 
tieto budú zahrnuté v 2. zálohovej faktúre na doplatok k 

celkovej sume za objednanú plochu, doplnkové služby a 
reklamu, ktorá bude zaslaná vystavovateľovi najneskôr 21 dní 
pred začiatkom výstavy. Ďalšie dodatočne objednané služby, 

ktoré nebudú zahrnuté v 2. zálohovej faktúre budú 
predmetom samostatnej fakturácie. Všetky platby za ob- 
jednanú plochu, doplnkové služby a reklamu musia byť 

uhradené najneskôr 14 dní pred termínom výstavy. 

3. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť organizátorovi všetky 
objednané služby v termíne, ktorý je uvedený na faktúre. Ak 
vystavovateľ neuhradil faktúru v termíne splatnosti, 

organizátor si vyhradzuje právo účtovať vystavovateľovi 
0,05% fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 

4. Reklamáciu týkajúcu sa úhrady faktúr organizátorovi musí 

vystavovateľ uplatniť u organizátora písomne do 14 dní po 
obdržaní faktúry. Po uplynutí tejto doby nebude reklamácia 
uznaná. 

5. Ak vystavovateľ nesplnil všetky svoje záväzky voči organi- 
zátorovi, organizátor si vyhradzuje právo výstavnú expozíciu a 
exponáty zadržať a uskladniť na náklady a riziko vysta- 

vovateľa. 
6. Ak vystavovateľ zruší svoju účasť na výstavnej akcii, za- 

väzuje sa uhradiť organizátorovi storno poplatok, ktorý je 

stanovený nasledovne: 
- do 15.09.2017 storno 30% z celkovej sumy, 
- od 16.09. do 15.10.2017 storno 70% z celkovej sumy, 

- od 16.10.2017 storno 100% z celkovej sumy. 
7. Vystavovateľ sa zaväzuje oznámiť organizátorovi písomnou 

formou zrušenie účasti, ktoré musí byť preukázateľne do- 

ručené organizátorovi. Ak vystavovateľ nezruší účasť týmto 

spôsobom, je povinný okrem storno poplatku uhradiť orga- 

nizátorovi všetky škody vzniknuté jeho neúčasťou. 

8. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť storno poplatok aj v prí- 

 
pade, ak predtým neuhradil platbu za objednanú plochu, 

doplnkové služby a reklamu. 

9. V prípade, že je na vystavovateľa pred, alebo počas 

výstavnej akcie vyhlásený konkurz a vystavovateľ žiada 

o vyrovnávacie konanie, prípadne vstupuje do likvidácie, 

organizátor si vyhradzuje výlučné právo odstúpiť od zmluvy 

a organizátorovi ostáva nárok na platby od vystavovateľa. 

10. V prípade, že sa výstavná akcia neuskutoční, budú všetky 

prihlášky a už pridelené výstavné plochy považované za 

zrušené a vystavovateľom budú vrátené všetky platby, ktoré 

už boli uhradené. Táto refundácia sa uskutoční do 90 dní 

odo dňa, kedy bola výstavná akcia zrušená. 

Čl. VI. EXPONÁTY 

1. Vystavovateľ sa zaväzuje vystavovať exponáty a ponúkať 
služby, ktoré sú v súlade s odborovým členením príslušnej 

výstavnej akcie. 
2. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje inštaláciu a deinštaláciu 

exponátov vykonať v súlade s Organizačnými pokynmi. 

3. Preberanie výstavnej plochy, výstavnej expozície a exponátov 
vykonáva vždy vystavovateľ alebo ním splnomocnená osoba. 
V prípade, že vystavovateľ alebo ním splnomocnená osoba 

nebudú prítomní, bude exponát zložený na mieste, ktoré určí 
organizátor na riziko a náklady vystavovateľa. 

4. Vystavovateľ sa zaväzuje zabezpečiť odvoz exponátov v ter- 

míne demontáže. Ak sa exponáty po termíne demontáže 
budú nachádzať vo výstavnom areáli organizátora, budú 
odvezené a uskladnené na riziko a náklady vystavovateľa. 

Organizátor vydá exponát vystavovateľovi po úhrade nákla- 
dov za manipulačné a skladovacie služby. 

5. Organizátor nezodpovedá vystavovateľovi za stratu, zničenie, 
alebo akékoľvek poškodenie exponátov bez ohľadu na to, či 

sa zničenie alebo iné poškodenie stalo pred začatím, po-čas, 
alebo po skončení výstavnej akcie. 

Čl. VII. MONTÁŽ A DEMONTÁŽ V ÝSTAVNÝCH EXPOZÍCIÍ 1. 

Organizátor určuje termíny montáže a demontáže a vy- 

hradzuje si výlučné právo komu a za akých podmienok 

bude alebo nebude umožnený vstup do výstavného areálu 

za účelom montáže a demontáže. 

2. Organizátor si vyhradzuje výlučné právo povoliť výnimku z 
termínov montáže a demontáže. Výnimka je možná len s 
písomným súhlasom organizátora a na základe úhrady 

stanovenej v Organizačných pokynoch. V posledný deň 

montáže nie je možné dobu montáže predĺžiť a montáž musí 

byť ukončená najmenej 1 hodinu pred začiatkom výstavy. 

4. Vystavovateľ sa zaväzuje predložiť najneskôr 14 dní pred 
začatím montáže rozkres/náčrt stánku, prípadné špeciálne 

požiadavky a informáciu o požadovanom príkone el. 

energie. Pri nedodržaní tohto termínu organizátor 

negarantuje zabezpečenie  požiadaviek vystavovateľa. 

5. Vystavovateľ sa zaväzuje, že stvárnenie výstavnej expozície 

nebude rušiť alebo obmedzovať jej okolie a neprekročí 

pôdorys prenajatej výstavnej plochy. 

6. Vystavovateľ sa zaväzuje vykonávať montáž a demontáž 

výstavných expozícií len na prenajatej výstavnej ploche. 

7. Vystavovateľ sa zaväzuje pri realizácii výstavnej expozície 

neznečistiť okolie výstavnej expozície. 

8. Vystavovateľ sa zaväzuje navážať montážny materiál cez 

určený vchod. Akékoľvek zásahy do pevných konštrukcií 

priestoru a plochy sú zakázané. Vystavovateľ sa zaväzuje 

tento zákaz dodržiavať. 

9. Vystavovateľ sa zaväzuje v prípade vlastnej montáže/de- 

montáže materiál a výstavnú expozíciu bez zvyšku odviezť. 

10. Maximálna výška výstavnej expozície vo výstavných pries- 

toroch vrátane límca je 2,60 metra. 

11. Vystavovateľ nesmie demontovať expozíciu pred ukon- 

čením akcie. V prípade nedodržania tohto ustanovenia je 

organizátor oprávnený udeliť vystavovateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 200,00 Eur + 20% DPH. 

12. Vystavovateľ sa zaväzuje objednané technické prívody elek- 

trickej energie a iných technických médií používať výlučne 

pre vlastné potreby. 

13. Vystavovateľ sa zaväzuje po ukončení výstavnej akcie uviesť 

prenajatú výstavnú plochu a výstavnú expozíciu do 

pôvodného stavu a vrátiť organizátorovi objednané vyba- 

venie výstavnej expozície v pôvodnom stave. 

14. Vystavovateľ je povinný pred odchodom z výstavnej 

expozície skontrolovať a vypnúť všetky elektrospotrebiče z 
el. prúdu. 

15. Vystavovateľ je povinný umožniť každodenný prístup pra- 

covníkom organizátora a požiarnej hliadke aj po skončení 

otváracích hodín do priestorov výstavnej expozície za úče- 

lom kontroly. 

Čl. VIII. PROPAGÁCIA, INZERCIA, NÁPISY, KATALÓG, INÉ 
FORMY PROPAGÁCIE 

1. Vystavovateľ je oprávnený propagovať svoje výrobky len 

výlučne na prenajatej výstavnej ploche. 

 
2. Všetky formy reklamy a propagácie na prenajatej výstavnej 

ploche, ktoré spôsobujú hluk, prach, splodiny, otrasy ohro- 

zujúce bezpečnosť návštevníkov a vystavovateľov alebo 

rušia výstavnú prevádzku sú zakázané. 

3. Vystavovateľ sa zaväzuje umiestňovať plagáty, reklamné 

štítky, billboardy, pútače, banery, alebo iné propagačné 

predmety iba na miestach, ktoré určí organizátor. 

Čl. IX. PRAVIDL Á PL ATNÉ POČAS KONANIA V ÝSTAVNEJ 
AKCIE 

 
1. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť termín a prevádzkovú 

dobu výstavnej akcie bez toho, aby mohol vystavovateľ 

požadovať akúkoľvek náhradu. 

2. V rozsahu požadovanom v objednávke obdrží vystavovateľ 

pre seba a svoj personál preukazy, ktoré mu umožnia voľný 

vstup do výstavného areálu a výstavnej expozície v určenom 

termíne. Vystavovateľský preukaz je platný len pre jednu 

osobu. 

3. Vystavovateľ zodpovedá za konanie svojho personálu. 

4. Vystavovateľ sa zaväzuje byť prítomný vo svojej výstavnej 

expozícii, v čase konania výstavnej akcie, hodinu pred za- 

čiatkom výstavy a do skončenia demontáže po ukončení 

výstavy. 

5. Vystavovateľ je povinný umožniť každodenný prístup pra- 

covníkom organizátora a požiarnej hliadke aj po skonče-ní 

otváracích hodín do priestorov výstavnej expozície za 

účelom kontroly. 

7. Montážne práce po 8.30 hod. v deň konania výstavnej akcie 
sú zakázané. 

8. Používanie elektrických varičov, ponorných ohrievačov 
vody a vlastných predlžovacích káblov je zakázané. 
Organizátor za úhradu ponúka predlžovacie káble. 

 

9. Vystavovateľ je povinný pred odchodom z výstavnej expo- 

zície skontrolovať a vypnúť všetky elektrospotrebiče z el. 

prúdu. 

Čl. X. UPRATOVANIE 
1. Organizátor zabezpečuje upratovanie a čistenie spoločných 

priestorov vo výstavnom areáli. 

Čl. XI. STRÁŽENIE 

1. Organizátor    zabezpečuje    počas    montáže, demontáže 

a priebehu výstavnej akcie všeobecné stráženie výstavných 

priestorov. Všeobecné stráženie zabezpečované organizá- 

torom nevylučuje možnosť vzniku škody. Individuálne 

stráženie objednáva vystavovateľ výlučne u organizátora 

za úhradu. 

Čl. XII. POISTENIE - STRATA 

1. Organizátor nezodpovedá vystavovateľovi a realizátorom 

za stratu, zničenie, alebo akékoľvek poškodenie výstavnej 

expozície, exponátov, vybavenia a zariadenia, obalov a balia- 

cehomateriáluaosobnýchvecíbezohľadunato,čisazničenie 

alebo iné poškodenie stalo pred začatím, počas alebo po 

skončení výstavnej akcie. 

2. Poistenie expozície si zabezpečuje vystavovateľ vo vlastnej réžii. 

Čl. XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. V prípade, že organizátor v dôsledku ním nezavinených 

okolností („vis major“) nemôže zrealizovať výstavnú akciu 

alebo zabezpečiť jej konanie po celý čas trvania, upove-domí 

o tejto skutočnosti vystavovateľov. Všetky záväzky vzniknuté 

organizátorovi z uzatvorenej zmluvy týmto za-nikajú. 

Vystavovateľovi týmto nevzniká žiadny nárok na náhradu. 

2. Vo priestoroch výstavy je zákaz fajčiť a manipulovať s ot- 

voreným ohňom. Fajčenie je povolené iba na vyhradených 

miestach. Vystavovateľ plne zodpovedá za dodržiavanie 

tohto zákazu aj za škody spôsobené jeho nedodržaním. 

3. Vystavovateľ plne zodpovedá za dodržiavanie Všeobecných 

podmienok účasti a Organizačných pokynov. 

4. V prípade porušenia Všeobecných podmienok účasti a 

Organizačných pokynov je organizátor oprávnený vylúčiť 

vystavovateľa z účasti na výstavnej akcii, pričom mu nevzniká 

nárok na vrátenie platieb. 

5. V prípadoch, ktoré tieto podmienky neriešia, podriadi sa 
vystavovateľ  pokynom organizátora. 

6. Vzťahy a spory medzi vystavovateľom a organizátorom 

sa s pravujú Slovenským právnym poriadkom a v zmysle 

usta-novení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v 

znení noviel. 

 
V Bratislave, 01.09.2017  

 

Ing. Biath Ladislav 

riaditeľ spoločnosti 

ephoto, s.r.o. 

 
Všeobecné podmienky účasti na výstavnom podujatí Foto Slovakia 2017 


