Obchodní podmínky Bohemia Event Service, s. r. o. (dále jen „pořadatel“) pro akci
Adventní trhy (dále jen „akce“) platné od 1. 1. 2018
Obchodní podmínky
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Na akci Adventní trhy se lze přihlásit POUZE! prostřednictvím řádně vyplněného on-line formuláře, který naleznete
na webových stránkách www.noveadalbertinum.cz – v pravém horním rohu na úvodní stránce odkaz Adventní trhy.
Přijetí on-line přihlášky je potvrzeno krátkým sdělením na on-line formuláři po jeho odeslání a následným
doručením emailu se záznamem objednávky. V případě objednávky emailem je její přijetí potvrzeno jeho
prostřednictvím.
Přihláška zaslaná kterýmkoliv z výše uvedených způsobů je závazná a nelze od ní dodatečně odstoupit bez dohody
s pořadatelem s ohledem na storno podmínky (viz níže).
Cena za účast na akci je uvedena včetně aktuální zákonné sazby DPH.
Platba probíhá na základě záznamu objednávky – zálohové faktury, který je zaslán na email účastníka po vyplnění
a odeslání on-line formuláře přihlášky.
Řádný daňový doklad potvrzující přijetí platby bude vystaven do 15 dnů od přijetí platby na účet pořadatele.
Konečná faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů od ukončení akce.
Před konáním akce je pořadatel oprávněn požadovat od vystavovatele vratnou kauci ve výši 2.000 Kč, která je
splatná v hotovosti před začátkem akce. V případě neuhrazení této kauce nebude vystavovateli umožněno zřídit
výstavní stánek a platba za pronájem prostoru propadá pořadateli v plné výši. Kauce bude vrácena ihned po
skončení akce, tj. v neděli od 16:00 dále a to na základě předložení dokladu o předchozí úhradě, a vrácení je dále
podmíněno dodržením těchto bodů:
a) Vystavovatel je povinen jím užívanou (pronajatou) výstavní plochu uklidit od veškerého odpadu, který vytvořil
v souvislosti se svou výstavní/prodejní činností.
b) Vystavovatel je povinen dodržet výstavní/prodejní dobu po celou dobu konání akce. Opustí-li (uzavře) své
výstavní/prodejní místo dříve než v neděli v 16:00, kdy končí celá akce, nemá nárok na vrácení kauce.
Vystavovatel má nárok v rámci svého pronájmu prodejního prostoru na 3 ks označovacích pásků, které umožňují
vstup zdarma po celou dobu konání trhu. Tyto pásky budou vydávány při úhradě kauce a vystavovatel je povinen
je nosit viditelně na zápěstí po celou dobu konání akce. Nebude-li mít vystavovatel nebo jím delegovaný pracovník
na ruce pásku, nebude zdarma vpuštěn do objektu a bude nucen uhradit řádné vstupné.

Storno podmínky
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Každé zrušení účasti (dále jen „storno“) musí být oznámeno písemně (emailem). Rozhodujícím datem je datum,
kdy pořadatel obdrží storno přihlášky.
Bezplatné storno přihlášky je možné provést nejpozději do 40 kalendářních dnů před zahájením akce.
Účastnický poplatek bude vrácen na základě písemného vyžádání.
V případě provedení storno přihlášky v termínu 30 kalendářních dnů před zahájením akce činí storno poplatek
30 % hodnoty účastnického poplatku. Zbylá část účastnického poplatku bude vrácena na základě písemného
vyžádání.
V případě provedení storno přihlášky v termínu 20 kalendářních dnů před zahájením akce činí storno poplatek
50 % hodnoty účastnického. Zbylá část účastnického poplatku bude vrácena na základě písemného vyžádání.
V případě storno přihlášky v termínu 15 kalendářních dnů činí storno poplatek 100 % částky. Poplatek se v tomto
případě nevrací.
Storno poplatek není účtován pouze v případě neúčasti ze zdravotních důvodů. V takovém případě je však nutné
zaslat kopii potvrzení této skutečnosti od lékaře.
Účastník za sebe může po dohodě s pořadatelem vyslat náhradníka.

Ostatní ujednání
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Pořadatel si vyhrazuje právo přesunout data konání akce v případě, že dojde k události, která konání akce znemožní
(zásah vyšší moci, přerušení dodávky proudu apod.). V takovém případě bude toto neprodleně sděleno účastníkům
akce.
Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo neuskutečnit plánovanou akci a v tom případě se zavazuje vrátit účastníkům
100 % účastnického poplatku.
Ve vlastním zájmu plynulého průběhu akce věnujte pozornost informacím zde uvedeným. Pořadatel nenese
odpovědnost za obtíže či škody způsobené nepřesným či neúplným vyplněním přihlášky!
Děkujeme Vám, že podmínky respektujete a těšíme se na Vaši účast!

