OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST VYSTAVOVATELŮ NA VÝSTAVĚ
BRNĚNSKÝ HANDMADE
Pořadatel: NUNYNEK.CZ s.r.o. (dále jen pořadatel), Místo konání: AG Gallery Brno (dále jen galerie), Akce: Brněnský handmade market (dále jen BHM)

I.
Podmínky účasti
1.1.

1.2.

1.3.

zálohové faktury a zaslání daňového dokladu provede pořadatel opět
emailem po obdržení úhrady zálohové faktury na svůj účet.

BHM je určen výhradně pro prezentaci autorské tvorby a účast na
BHM je výběrová. Za výběr zodpovídá team pořadatele s ohledem na
povahu BHM. Pořadatel si tímto vyhrazuje právo výběru vystavovatelů
z přijatých závazných přihlášek do termínu uzávěrky. Nárok na
pronájem plochy vystavovateli vzniká až po doručení potvrzujícího emailu o účasti ze strany pořadatele.
Vystavované exponáty i služby musí být v souladu s prezentací
pořadateli, díky níž byl vystavovatel pro BHM vybrán. Pořadatel není
odpovědný za jakékoliv porušení vlastnických a autorských práv
vystavovatelem a vyhrazuje si právo v případě tohoto porušení
vyloučit vystavovatele z účasti na BHM bez nároku na vrácení
nájemného a veškerých poplatků.
Vystavovatel je povinen mít uhrazený nájem, veškeré objednané
služby a vratnou kauci nejpozději do 30.9.2015. V případě, že tomu tak
nebude, je pořadatel oprávněn odstoupit od smlouvy s nárokem na
náhradu celé dlužné částky včetně příslušného penále.
II.
Výstavní plocha – předmět a účel nájmu

3.2.

Kauce bude vrácena pořadatelem nejpozději do 7 dnů od skončení
BHM na uvedený bankovní účet vystavovatele, a to po zjištění
případných škod způsobených vystavovatelem a splněním podmínky
viz bod 2.3 těchto obchodních podmínek.

3.3.

V případě, že vystavovatel neuhradí zálohovou fakturu ve splatnosti,
bude mu účtována smluvní pokuta 0,05% za každý den prodlení.
IV.
Bezpečnostní pokyny a předpisy užívání

4.1.

Prostory galerie jsou památkově chráněnou stavbou. Veškeré potřeby
ke konání BHM je vystavovatel povinen na dané místo převážet
na mobilních nosičích či se jinak vyvarovat poškození podlahy. Při
případném rozlití jakékoliv tekutiny je nutno podlahu okamžitě ošetřit.

4.2.

Vystavovatel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy České
republiky, technické normy, bezpečnostní a protipožární předpisy a je
povinen předcházet škodám dodržením následujících předpisů ve
všech prostorách galerie:
4.2.1 Vystavovatelům ani návštěvníkům není dovoleno brát s sebou
do prostor galerie jakákoliv zvířata..
4.2.2. V celém objektu galerie platí zákaz kouření a kouřových efektů.
Zákaz manipulace, vystavování a skladování hořlavých a zápalných
látek. Jakékoliv manipulace s pyrotechnikou a otevřeným ohněm.
Jakékoliv zjištění požárního nebezpečí vystavovatelem musí být
neprodleně nahlášeno pořadateli, nebo pracovníkovi galerie.
4.2.4. V prostorách galerie platí přísný zákaz přípravy nápojů a jídla
mimo cateringovou místnost a mimo ohřev prezentace výrobků,
apod. Veškeré použité nádobí nebude čištěno v prostorách galerie.
4.2.5. V průběhu konání BHM lze využívat pouze tu část galerie, která
je pro BHM podpronajata. Je nepřípustné vstupovat do dalších
prostor galerie.

2.1.

Pořadatel klade důraz na jednotný vizuál BHM, aby vynikly především
samotné exponáty vystavovatele. Instalace grafických či jiných prvků
vystavovatele je z těchto důvodů nepřípustná a je vyžadováno, aby
vystavovatel respektoval pokyny pořadatele.

2.2.

Pořadatel si vyhrazuje právo na přidělení výstavní plochy vystavovateli
a případnou změnu jejího umístění po již zaslané vizualizaci
vystavovateli, a to bez nároku na odškodné vystavovateli. Pořadatel
přiděluje plochy s ohledem na potřeby vystavovatelů, povahu expozic
a technickou realizaci. O případné změně bude vystavovatel
pořadatelem neprodleně informován.

2.3.

Pořadatel je povinen předat vystavovateli plochu do užívání vyklizenou
a čistou. Vystavovatel je povinen předat pořadateli plochu ve stavu
v jakém mu byla předána do užívání nejpozději do dvou hodin po
ukončení nedělního prodeje. Toto ujednání platí rovněž i pro veškerý
odpad vystavovatele. K předání plochy do podnájmu a po skončení
podnájmu bude vystaven předávací protokol ke stvrzení oběma
stranami. Protokol slouží k vyúčtování vratné kauce.

5.1. Vystavovatel je oprávněn užívat plochu pouze dle bodu 1.2. této
smlouvy, nesmí svojí prezentací rušit nebo omezovat okolní expozice a
je
povinen
dodržovat
pořádek.

2.4.

Vystavovatel se zavazuje dostavit se a převzít plochu nejpozději do
10.00 hod. v den zahájení BHM (nedohodnou-li se s pořadatelem
jinak). V opačném případě si pořadatel vyhrazuje právo disponovat s
neobsazeným prostorem dle vlastního uvážení.

5.2. Pořadatel si vyhrazuje právo schválení každého spoluvystavovatele
v rámci již pronajaté plochy. V případě tohoto porušení si pořadatel
vyhrazuje právo vyloučit vystavovatele z jakékoliv účasti na BHM, a to
bez práva na vrácení uhrazených poplatků a nájemného.

2.5.

Otevírací doba:
Pátek 20. 11. 2015
Sobota 21.11. 2015
Neděle 22.11.2015

5.3. Pořadatel je povinen zajistit veškeré objednané služby
vystavovatelem, včetně přípojky el. energie, kterou je vystavovatel
povinen objednat nejpozději 30 dní před zahájením BHM.

pro vystavovatele
9.00 - 20.00 hod.
9.00 - 20.00 hod.
9.00 - 19.00 hod.

pro návštěvníky
12.00 – 20.00 hod.
12.00 – 20.00 hod.
12.00 – 17.00 hod.

III.
Platební podmínky
3.1.

Pořadatel zašle mailem , současně s potvrzením o účasti vystavovatele
na BHM, vystavovateli zálohovou fakturu za pronájem plochy, veškeré
objednané služby a vratnou kauci ve výši 2 000 Kč. Řádné vyúčtování

V.
Práva a povinnosti smluvních stran

5.4. Pořadatel neodpovídá vystavovateli ani spoluvystavovateli za případné
poškození, zničení, či ztrátu exponátů, materiálu, mobiliáře či jiného
majetku vystavovatele.
5.5. Vystavovatel bere plnou odpovědnost za pronajaté židle, stoly a
vybavení galerie. Pokud nebude v předávacím protokolu označeno
jinak, berou se jako předané pořadatelem v bezvadném stavu. To se

týká i ostatních movitých i nemovitých věcí. Je nepřípustná jakákoliv
manipulace s výstavními panely a jejich využívání k sezení.
5.6. Vystavovatel odpovídá za škody způsobené porušením ustanovení této
smlouvy nebo platných předpisů a za škody způsobené na předmětu
podnájmu v rozsahu dle platné právní úpravy a je povinen vzniklou škodu
pořadateli na jeho výzvu uhradit. Pokud vznikne pořadateli škoda na
předmětu podnájmu nebo náklad s nedodržením termínů stanovených pro
návoz zboží či vyklizení pronajatých prostor viz.bod 2.3 bude na pokrytí
náhrady sloužit přijatá kauce, která bude vystavovateli vyúčtována spolu s
případnými další náklady.
5.7. Pořadatel si vyhrazuje právo používat fotografie či jiné záznamy obrazu
a zvuku, na nichž je zachycen vystavovatel, jeho autorská díla, přímo či
nepřímo jeho prodejní místo a jiné statky chráněné autorským
zákonem, zejména za účelem propagace dalších akcí pořadatele, či
propagace samotného vystavovatele. Touto smlouvou vystavovatel
souhlasí s použitím výše uvedeného.
VI.
Odstoupení od smlouvy
6.1.

Vystavovatel má právo od této smlouvy odstoupit pouze písemně, při
čemž musí být tato výpověď prokazatelně doručena pořadateli BHM.

6.2.

V případě, že vystavovatel od této smlouvy odstoupí v níže uvedených
lhůtách je povinen zaplatit pořadateli stornopoplatek:
Ve lhůtě více než 60 dnů před konáním BHM, činí stornopoplatek 50%
ceny z objednaného prodejního místa celkem.
Ve lhůtě 60 až 30 dnů před konáním BHM, činí stornopoplatek 75%
ceny z objednaného prodejního místa celkem.
Ve lhůtě kratší než 30 dnů před konáním BHM, činí stornopoplatek
100% ceny z objednaného prodejního místa celkem.
Povinnost uhradit stornopoplatek vzniká i v případě, kdy nedošlo ze
strany vystavovatele před zrušením účasti k úhradě pronájmu plochy.





6.3.

Pořadatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit a nařídit okamžité
vyklizení výstavní plochy v případě, že chováním vystavovatele je
ohroženo zdraví lidí, hrozí či již vzniklo vážné poškození předmětu
podnájmu nebo vystavovatel poruší kterékoliv ustanovení této
smlouvy. Pořadatel má v takovém případě právo na zaplacení celé
ceny nájmu a náhrady vzniklé škody.
VII.
Závěrečná ustanovení

7.1.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Závazné přihlášky k
účasti vystavovatele na BHM (akci) pořadatele.

