EURÓPSKY VEĽTRH POMATURITNÉHO A CELOŽIVOTNÉHO
VZDELÁVANIA GAUDEAMUS SLOVAKIA® 2017
27. - 28. 9. 2017, VÝSTAVISKO AGROKOMPLEX NITRA, PAVILÓN G
info@gaudeamus-sk.sk; www.gaudeamus-sk.sk

OBJEDNÁVKA SLUŽIEB NA VÝSTAVE
Organizátor veľtrhu/dodávateľ
Adresa:
Obchodný register:
Štatutárny zástupca:
IČ:
DIČ:
Kontaktné osoby:
Telefón:
Mobil:
E-mail:
Web:
Banka:
Číslo účtu:
IBAN:

MP-Soft, a.s., Příkop 4, 604 16 Brno, Česká republika
zapísaná v obchodnom registri, vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 4730
Ing. Pavel Mikula, predseda predstavenstva
440 14 040
SK4020395885
Bc. Pavel Mikula; Dana Jakubjanská
+420 545 176 136 (v pracovné dny 8 - 16 hodín)
+420 777 278 051, +420 606 139 304
info@gaudeamus-sk.sk
www.gaudeamus-sk.sk
VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90, Bratislava, Slovenská Republika
3122213657/0200
SK 42 0200 0000 0031 2221 3657

ĎALŠÍE OBCHODNÉ INFORMÁCIE

KATEGÓRIA

ÚDAJE BUDÚ UVEREJNENÉ V KATALÓGU
VYSTAVOVATEĽOV A NA www.gaudeamus-sk.sk

Uzávierka objednávok: 7.9. 2017!
VYSTAVOVATEĽ
Kraj:

Mesto:

PSČ:

Ulice:

Č. p:

E-mail:

Tel:

Web:

Fax:

Nápis na límec stánku:
□ Štandardný (červené číslo stánku, modrý názov vystavovateľa)
□ Vlastný nápis
□ Iný: …………………………………………………………………………………………………………
univerzita
□
jazyková škola
□
nakladateľstvo odbornej literatúry
□
vysoká škola
□
iná vzdelávacia inštitúcia
□
príprava na prijímacie skúšky
□
vyššia odborná škola
□
poradenská inštitúcia
□
sprostredkovanie vzdelania v zahraničí □
Škola je držiteľom certifikátu kvality:
□ ECTS Label (European Credit Transfer System)
□ iný certifikát ……………………………………………..
□ DS Label (Diploma Supplement Label)
DIČ:

IČ:

Banka:

Účet:

Štatutárny zástupca:

Pozícia:

Kontaktná osoba:

E-mail:

Tel.:

Fax:

•
•

KOMENTÁR

Názov:

•
•
•

•

Vystavovatelia, ktorí sa zúčastňujú veľtrhu v Brne môžu na prvom liste objednávky vyplniť iba názov vystavovateľa, ak sa ostatné údaje nemenia!
Všetky údaje prosím vyplňte paličkovým písmom, alebo si formulár objednávky stiahnite z internetovej adresy www.gaudeamus-sk.sk
vo formáte editoru Word, a vyplňte na počítači. Základné údaje o vystavovateľovi budú zadarmo zverejnené na www.gaudeamus-sk.sk, a v katalógoch.
Objednávku podpísanú štatutárnym zástupcom vystavovateľa zašlite prosím vo dvoch vyhotoveniach na adresu organizátora veľtrhu.
Pri vypĺňaní objednávky zreteľne označte požadovanú službu krížikom.
Ceny uvedené v objednávke sú bez dane z pridanej hodnoty, daň z pridanej hodnoty sa dopočíta na poslednom liste objednávky.
Aktuálny stav obsadenej plochy nájdete na www.gaudeamus-sk.sk. Ak nezvolíte umiestnenie expozície, bude Vám pridelená plocha podľa poradia doručenia
objednávky. Ak zvolíte už obsadenú plochu, budeme s Vami umiestnenie expozície konzultovať telefonicky.
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OBJEDNÁVAME NÁSLEDUJÚCU VÝSTAVNÚ EXPOZÍCIU A SÚVISIACE SLUŽBY:

Výstavné expozície, ktorých výstavbu zabezpečuje dodávateľ a súvisiace služby

1. Registračný poplatok:

54 €

2. Plocha vrátane
Typ expozície:
výstavby expozície
□ 4 m2
440 €
□ A
□ B
□ 6 m2
660 €
□ C
□ D
□ 9 m2
990 €
□ E
□ F
□ 12 m2
1 320 €
□ G
□ H
□ 15 m2
1 650 €
□ I (nutné zakresliť)
□ 18 m2
1 980 €
Typy expozície sú
□ 27 m2
2 970 €
vyobrazené v prílohe č. 1.
□ 36 m2
3 960 €
□ Stánok bez stropného rastru a límce

Cena zahŕňa: prenájom výstavnej plochy ● prenájom a postavenie
konštrukcie expozície (systém OCTANORM biely) ● osvetlenie expozície
dvoma bodovými svetlami ● jeden stôl ● dve stoličky ● stojanček
na prospekty ● Uvedenú výbavu expozície obsahuje na každých 6 m2,
pri hĺbke expozície 2 m alebo na každých 9 m2, pri hĺbke expozície 3 m ●
expozícia o ploche 4 m2, obsahuje v základnej výbave: osvetlenie ●
jednu stoličku ● stojanček na prospekty ● Cena expozície štandardne
ďalej zahŕňa: koberec na celú plochu expozície ● označenie expozície
číslom, a názvom vystavovateľa ● generálne upratovanie pred začatím
veľtrhu ● denné upratovanie expozície. ● Cena zahŕňa vstupné preukazy
pre vystavovateľov v nasledujúcom počte: na 4m2 1 ks, na každých 6 m2,
pri hĺbke expozície 2 m 1 ks, na každých 9 m2, pri hĺbke expozície 3 m
2 ks. Vstupné preukazy získané podľa tohto bodu, neoprávňujú držiteľa
na vstup do zázemia pre vystavovateľov na raňajky, a ďalšie
občerstvenie v priebehu výstavného dňa. ● Ďalšie vybavenie expozície
alebo služby je možné objednať v tejto objednávke.

(podlieha schváleniu organizátora)

Iná plocha expozície:
□ ………..…… m2 x 110 € = ………………….…..€
3. Umiestenie expozície v pavilóne:
Sektor(y) číslo: ……………………………………………..
………………………………………………………………..

4. Ďalšie služby a vybavenie expozície:
□ Zhrňovacie dvere do spol. zázemia …… ks x 150 €
Cena dverí zahŕňa aj podiel na prenájme plochy v spoločnom
zázemí, ktoré zdieľa viac vystavovateľov.

□ Zhrňovacie dvere do vlast. zázemia …… ks x 84 €
Dvere do zázemia, ktorých plochu hradí vystavovateľ v plnej výške.

□ Podhľad plný (biele lamino)
□ Zásuvka 220 V do 1 KW
□ Pripojenie k internetu
(Wi-fi, 20Mb/s, 2 dni)

□ Ďalšie osvetlenie
□ Vývod vody a odpadu
□ Kuchynka s drezom a ohrevom
□ Stôl 80x80 cm
□ Stolička
□ Barová stolička

Výstavná plocha a súvisiace služby,
výstavbu si zabezpečuje vystavovateľ

Registračný poplatok hradí každý vystavovateľ, ktorému je pridelené číslo
expozície. Výška poplatku nie je závislá na veľkosti expozície. ●
Vystavovateľ je bez ďalšieho poplatku zaradený do všetkých registrov
na www.gaudeamus-sk.sk, v tlačenom i elektronickom katalógu
a v mobilnej aplikácii Gaudeamus Guide. Vystavovatelia registrovaní
do 15. 6. 2017 sú zaradení do propagačného katalógu veľtrhu.

…… m2x 14 €
…… ks x 114 €
…… ks x 84 €

…… ks x
…… ks x
…… ks x
…… ks x
…… ks x
…… ks x

110 €
312 €
180 €
21 €
19 €
44 €

5. Prenájom výstavnej plochy:

□ ………….…… m2 x 98 € = ……..……….……..€
6. Umiestnenie prenajatej výstavnej plochy
v pavilóne:
Sektor(y) číslo: …………………………………………….
……………………………………………………………….
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Pavilón je rozdelený do sektorov, každý sektor má jedinečné číslo.
Delenie do sektorov, a prehľad voľných, je k dispozícii
na www.gaudeamus-sk.sk. Pred uvedením čísla sektora do objednávky
nahliadnite do aktuálneho stavu obsadenie pavilónu na uvedenej
internetovej adrese. Objednávať môžete iba zeleno vyfarbené sektory.
Ak požadujete expozíciu o ploche väčšej ako je plocha jedného sektora,
uveďte čísla všetkých sektorov, v ktorých má byť expozícia umiestnená.
Ak objednáte všetky sektory vo štvorci, súčasťou platenej výstavnej
plochy sa stáva aj vnútorná časť štvorca, určená pre spoločné zázemie
vystavovateľov.

□ Vešiak stojanový
□ Stojan na prospekty pevný
□ Stojan na prospekty otočný
□ Pult 50x50x110cm
□ Pult 100x50x80 cm
□ Pult 100x50x110 cm
□ Regál s policami
□ Odpadkový kôš
□ Ľadnica 175 L
□ Dataprojektor
□ Projekčné plátno 150x150 cm
□ LCD TV (uhlopriečka 20“)
□ LCD TV (uhlopriečka 50“)
□ Držiak TV na stenu
□ Hosteska

…… ks x
…… ks x
…… ks x
…… ks x
…… ks x
…… ks x
…… ks x
…… ks x
…… ks x
…… ks x
…… ks x
…… ks x
…… ks x
…… ks x
…… ks x

17 €
18 €
36 €
43 €
45 €
53 €
36 €
5€
72 €
144 €/deň
24 €/deň
72 €/deň
168 €/deň
72 €
12 €/hod.

Ceny bez uvedenia doby prenájmu sa vzťahujú na celú dobu veľtrhu.
Tvar, veľkosť a výšku expozície konzultujte s dodávateľom. Dodávateľ si
vyhradzuje právo veľkosť výstavnej plochy primerane zväčšiť alebo
zmenšiť, v súlade s priestorovým členením veľtrhu, nie však o viac
ako 5% objednanej plochy. Pôdorys výstavnej plochy a umiestnenie
vývodov energií vyznačte v prílohe č 1. Výstavbu vlastnej expozície
môžete vykonať na základe vopred schválenej projektovej dokumentácie,
ktorá musí obsahovať zoznam použitých materiálov. Expozícia musí
spĺňať všeobecne platné bezpečnostné, a požiarne predpisy.
Pavilón je rozdelený do sektorov, každý sektor má jedinečné číslo.
Delenie do sektorov, a prehľad voľných, je k dispozícii
na www.gaudeamus-sk.sk. Pred uvedením čísla sektora do objednávky
nahliadnite do aktuálneho stavu obsadenie pavilónu na uvedenej
internetovej adrese. Objednávať môžete iba zeleno vyfarbené sektory.
Ak požadujete plochu väčšiu, než je plocha jedného sektora, uveďte čísla
všetkých sektorov, v ktorých si prajete, aby bola expozícia umiestnená.
Ak objednáte všetky sektory vo štvorci, súčasťou platenej výstavnej
plochy sa stáva aj vnútorná časť štvorca, určená pre spoločné zázemie.

Súvisiace služby, výstavbu zabezpečuje
vystavovateľ
Tlačený katalóg
Propagácia na
www.gaudeamus-sk.sk,
elektronický katalóg

Ďalšia
propagácia
Prednášky a prezentácie
Vstupy, vjazdy

7. Služby súvisiace s prenájmom výstavnej plochy:
□ Koberec bez položenia
…… m2 x
9€
□ Položenie koberca
…… m2 x
8€
□ Generálne upratovanie expozície…… m2 x
3€
□ Denné upratovanie expozície …… m2 x
4€
□ Prívod elektrickej energie 1 KW …… ks x 120 €
□ Prívod elektrickej energie 3 KW …… ks x 168 €
□ Prívod elektrickej energie 5,5 KW…… ks x 240 €
□ Prívod elektrickej energie 9 KW …… ks x 360 €
□ Prívod elektrickej energie 15 KW …… ks x 480 €
8. Zavesovanie pútačov zo stropu haly:
□ Závesný bod, bez montáže
…… ks x 86 €
□ Montáž lanka
…… ks x 36 €
□ Práca plošiny
… hod. x 48 €

□ Revízia elektroinštalácie
□ Vývod vody a odpadu

9. Tlačená informačná brožúra (katalóg veľtrhu)
□ Základný zápis
1 stránka A5 x 264 €
□ Skrátený zápis (na šírku) 1 stránka A6 x 144 €
□ Ďalšia strana v katalógu ……. stránok A5 x 336 €
□ Farebná strana
……. stránok A5 x 720 €

Termín pre doručenie podkladov je 31.8.2017. podklady doručené
po termíne nemožno v katalógu otlačiť! ● Ak vystavovateľ dodá podklady
väčšieho rozsahu než objednaného, dodávateľ zabezpečí ich
spracovanie v dodanom rozsahu a bude účtovať za každú ďalšiu začatú
stránku cenu za "Ďalšie stranu v katalógu". Podklady možno dodávať
v PDF s rozlíšením 300 dpi, rozmer 148 x 210 mm (š x v), pripravené k
tlači na spad s orezovými značkami na 3 mm. ● Bez ohľadu na
objednanie inzercie v tlačenom katalógu bude vystavovateľ zadarmo
zaradený v zozname vystavovateľov so základnými kontakty.

Vystavovatelia, ktorí majú predplatenú prezentáciu v katalógu
na veľtrhu v Brne, nemusia podklady zasielať(ak sa nemení)!
Podklady zašlite do 31.8.2017 na info@gaudeamus-sk.sk!

10. Internet www.gaudeamus.cz
□ Rozšírená webová prezentácia

144 €

Vystavovatelia, ktorí majú predplatenú prezentáciu v katalógu
na veľtrhu v Brne, nemusia podklady zasielať(ak sa nemení)!
Podklady zašlite do 1.9.2017 na info@gaudeamus-sk.sk!

11. Elektronický katalóg
□ Prezentácia v elektronickom katalógu

240 €

Vystavovatelia, ktorí majú predplatenú prezentáciu v katalógu
na veľtrhu v Brne, nemusia podklady zasielať(ak sa nemení)!
Podklady zašlite do 1.9.2017 na info@gaudeamus-sk.sk!

12. Rozoslanie propagačných materiálov
□ Všetky stredné školy v SR
588 €
□ Všetky stredné školy v ČR
708 €
Je možno zaslať spolu s materiálmi na veľtrh v Brne!
Rozoslané budú materiály doručené na adresu organizátora
veľtrhu do 8. 8. 2017!

13. Prednášky:
časové pásmo I.

časové pásmo II.

(800 až 930 a 1400 až 1600)

(930 až 1400)

□ 10 minút
□ 20 minút
□ 30 minút
□ 40 minút

72 €
120 €
168 €
216 €

□ 10 minút
□ 20 minút
□ 30 minút
□ 40 minút

148 €
197 €
245 €
293 €

Termín prednášky: .......…………………………………
……………………………………………………………….
14. Vstupy, vjazdy, diskusné stretnutie
vystavovateľov
□ Vstup do areálu
□ Voľný vjazd na jeden deň
□ Voľný vjazd celovýstavný
□ Diskusné stretnutie vystavovateľov

….… ks x
….… ks x
……. ks x
……. ks x

19 €
18 €
45 €
47 €
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…… ks x 72 €
…… ks x 312 €

Farbu koberca je nutné vybrať podľa vzorkovníka. Cena koberca zahŕňa
dodávku koberca do pavilónu. Cena za položenie koberca zahŕňa jeho
narezanie, nalepenie na podlahu a odstránenie po skončení veľtrhu. ●
Cena elektrického prívodu zahŕňa elektrický prívod, a spotrebu elektrickej
energie za celú dobu veľtrhu. ● Revízia je povinný úkon pre všetky
prívody a rozvádzače po ich napojenie na elektrickú sústavu. ● Cena
za prívod vody a odpadu obsahuje vodné a stočné, neobsahuje prenájom
kuchynskej linky a drezu, tiež neobsahuje pripojenie zariadenia
vystavovateľa.
Cena za závesný bod je len za jeho prenájom. ● Cena za montáž lanka
zahŕňa upevnenie lanka na závesný bod a jeho odstránenie po akcii ●
Plošinu je možné prenajať pre zavesenie pútačov. ● Presné umiestnenie
závesu sa odvíja od umiestnenia kotviacich bodov nad expozíciou. ●
Presný termín a vhodný spôsob zavesenia prosím konzultujte
s dostatočným predstihom s organizátorom veľtrhu na čísle
+420 545 176 136.

Rozšírené webovej prezentácie doručenej do 1.9.2017 budú zaradené
tiež do elektronického katalógu a do informačného systému pre výchovné
poradcu. ● Rozšírená prezentácia, môže obsahovať podrobnejší popis
školy, prijímacích skúšok, študijných programov, štatistiky študentov,
kontakty na študijné oddelenie a podobne. Prezentácia informácií
je možná prostredníctvom dokumentov PDF.
Termín pre doručenie podkladov je 1.9.2017. ● Elektronický katalóg
veľtrhu je rozšírením tlačeného katalógu a bude k dispozícii na stiahnutie
na www.gaudeamus-sk.sk po celú dobu veľtrhu a následne do 31.8.2018.
Prezentácie sú zaradené tiež do informačného systému pre výchovné
poradcu. ● Informácie do katalógu možno dodávať vo formáte HTML,
DOC, RTF, XLS, PDF, PPT, MP4. Rozsah prezentácie je obmedzený
objemom dát na 30 MB.
Na vybraný typ škôl budú rozoslané propagačné materiály vystavovateľa.
Zásielky budú odoslané v prvej dekáde septembra. Materiály môžu mať
formát A5 alebo A4, v prípade zloženia materiálov z viacerých listov
musia byť pevne spojené v jeden celok. Uvedené ceny platia pre
materiály do 30g. V prípade vyššej váhy sa cena zvyšuje o 30%
za každých ďalších začatých 20g. Organizátor garantuje aktuálnosť
použitej databázy adries.
Organizátor veľtrhu si vyhradzuje právo zmeniť termín začiatku
prednášky, a toto oznámiť vystavovateľmi najneskôr 15 kalendárnych dní
pred začatím veľtrhu. Prednášky registrovaných do 15. 6. 2017 budú
zverejnené v propagačnom katalógu veľtrhu. Aktuálny zoznam prednášok
bude zverejnený na www.gaudeamus-sk.sk. ● Z pohľadu ceny bude
prednáška zaradená do toho časového pásma, v ktorom bude viac ako
50% zvoleného času. Pred vyplnením termínu odporúčame overiť voľné
termíny pre prednášky na www.gaudeamus-sk.sk a vykonať telefonickú
rezerváciu na čísle +420 545 176 136. ● Ceny zahŕňajú propagáciu
prednášky pred začatím veľtrhu, prenájom prednáškovej sály, prenájom a
prevádzku audiovizuálneho vybavenia, technickú podporu v priebehu
prednášky, a zabezpečenie prednášky. V priebehu prednášky bude
vykonané štatistické zisťovanie.
Vstup do areálu platí v prípravný deň, a v dňoch konania akcie (7:0017:00). ● Každý vystavovateľ dostane základnú sadu vstupov zadarmo
podľa plochy expozície - pozri bod 2. ● Zakúpený vstupný preukaz
oprávňuje na vstup do zázemia pre vystavovateľov na raňajky, a ďalšie
občerstvenie v priebehu výstavného dňa. ● Voľný vjazd oprávňuje k
vjazdu a parkovanie v areáli výstaviska po dobu konania akcie. Vjazdové
povolenie je neprenosné. ● Diskusné stretnutie má formu prestížneho
slávnostného spoločenského večera, ktorý sa bude konať prvý deň
veľtrhu 27.9. o 19:00. Cena obsahuje slávnostný raut a ochutnávku
moravských prívlastkových, a archívnych vín.

Ďalšia propagácia
Individuálna
výstavba
Spôsob platby a záverečné ustanovenie
Podpis objednávky

15. E-mailové oznámenie pre registrovaných
študentov
□ Netriedene kontakty
130 €
□ Triedene kontakty
343 €
Súčasťou služby je individuálna schránka v tvare
skola@gaudeamus.cz pre odpovedi.

16. Distribúcia propagačných materiálov v pavilóne
□ Povolenie na distribúciu
propagačných materiálov

….… os x 26 €

17. Expozičná grafika
□ Stenový panel expozície
….… ks x 81 €
□ Čelná strana pultu
….… ks x 42 €
□ Límec expozície
….… bm x 27 €
18. Individuálna výstavba expozícií

Rozoslanie oznámenie vystavovateľa na študentov zaregistrovaných
k návšteve veľtrhu. Kontakty je možné triediť podľa záujmu študentov
o študijné programy. Oznámenie je možné rozoslať do 18. 9.2017, alebo
po skončení veľtrhu. Schránka bude aktívna od rozoslania do 31.8.2018.
Každý vystavovateľ môže rozoslať iba jedno oznámenie. Počet kontaktov
v databázi závisí od počtu registrovaných (V roku 2016 bolo 1 500
registrovaných).
Pre každú osobu vykonávajúca distribúciu propagačných materiálov,
alebo oslovovanie návštevníkov v pavilóne mimo plochu expozície
vystavovateľa je nutné zakúpiť zvláštnu vstupenku v uvedenej cene.
Vystavovatelia s expozíciou nad 18 m2 môžu túto činnosť vykonávať
bez obmedzení a zadarmo.
Cena grafiky zahŕňa výrobu grafiky metódou celoplošného tlače, orez,
dopravu na výstavisko, nalepenie a odstránenie po akcii. Cena nezahŕňa
grafický návrh, úpravy grafického návrhu, alebo zhotovenie tlačových
podkladov. Tlačové podklady je nutné dodať vo formáte PDF v tlačovej
kvalite. Termín pre dodanie tlačových podkladov je 25.8.2017.

Pre zaistenie návrhu, výstavby a uskladnenie individuálnych expozícií kontaktujte oficiálneho realizátora expozícií - Veľtrhy Brno, a.s. úsek
realizácie expozícií a servisu, kontakt: Ing. Tomáš Moravec, riaditeľ výstavby expozícií, tel.: +420 606 738 217, email: tmoravec@bvv.cz.
Návrhy individuálnych expozícií budú vrátane položkoveho rozpočtu a podmienok stavby expozícia dodané do 10 pracovných dní po stretnutí
nad konkretizovaným zadaním vystavovateľa.

V prípade záujmu o spracovanie nezáväznej ponuky zaškrtnite prosím tu □
16. Služby neuvedené v tejto objednávke
Ak požadujete službu, ktorá nie je uvedená v tejto objednávke služieb, kontaktujte prosím organizátora veľtrhu telefonicky na čísle
+420 545 176 136, alebo prostredníctvom e-mail na adresu info@gaudeamus-sk.sk. Ak to bude možné, radi Vašej požiadavke vyhovieme.
Prvá záloha vo výške 50% z celkovej zmluvnej ceny, zaokrúhlená na celé
eurá nahor, splatná ihneď po podpise zmluvy na základe zálohovej
17. Štandardný spôsob platby
faktúry. Druhá záloha vo výške 50% z celkovej zmluvnej ceny, splatná
□ Platba formou dvoch záloh
na základe zálohovej faktúry 21.8.2017. Záverečné vyúčtovanie daňovým
dokladom po skončení veľtrhu, najneskôr však do 13.10.2017.

18. Administratívne najmenej náročný
spôsob platby
□ Platba formou jednej zálohy
19. Neštandardný spôsob platby
□ Platba po skončení veľtrhu

Záloha vo výške 100% z celkovej zmluvnej ceny, splatná ihneď
po podpise zmluvy na základe zálohovej faktúry. Záverečné vyúčtovanie
daňovým dokladom po skončení veľtrhu, najneskôr však do 13.10.2017.
Záloha vo výške 10% z celkovej zmluvnej ceny, splatná ihneď po podpise
zmluvy na základe zálohovej faktúry. Doplatok daňovým dokladom
po skončení veľtrhu, najneskôr však do 13.10.2017.

Pri tomto spôsobe platby dochádza k zvýšeniu cien o 10%.

OBJEDNÁVKU ODOŠLITE NAJNESKÔR DO 7. 9. 2017 NA ADRESU: MP-Soft, a.s., Příkop 4, 604 16 Brno
Ceny uvedené v tejto objednávke sú bez DPH a vzťahujú sa na objednávky doručené do 7.9.2017 Na objednávky doručené po 7.9.2017
sa vzťahujú ceny o 20% vyššie, ako ceny uvedené v tejto objednávke.
Neoddeliteľnou súčasťou objednávky služieb na výstave je:
•
príloha č 1 s nákresom pôdorysu expozície, v prípade požiadavky na špeciálny tvar, alebo členenie expozície,
•
zmluva o účasti na výstave v dvoch vyhotoveniach.
Dodatočne môžu byť zaslané:
•
Podklady pre inzerciu v tlačenej informačnej brožúre (katalógu veľtrhu), najneskôr však do 31. 8. 2017.
•
Prezentácia do elektronického katalógu veľtrhu, najneskôr však do 1. 9. 2017.
•
Zoznam študijných programov odovzdaný elektronicky podľa inštrukcií v prílohe č 2 a zoznam fakúlt, viz príloha č. 3, najneskôr však
do 1. 9. 2017 (pre zaradenie do elektronického katalógu, databázy poradenského servisu a informačného systému pre výchovného
poradcu) (Nevypĺňajú vystavovatelia, ktorí sa zúčastnia veľtrhu v Brne!)
Podklady zasielajte na e-mail: info@gaudeamus-sk.sk. Podklady doručené po 31. 8. 2017 nebude možné do katalógov zaradiť!
Spočítajte cenu všetkých služieb objednaných v tejto objednávke.
Ak cenu nevyplníte, alebo uvediete odlišnú cenu, dodávateľ si vyhradzuje
právo cenu doplniť alebo súčet opraviť podľa skutočnosti uvedenej
Celková cena bez DPH :
….…………………………€ v objednávke.
Vynásobte celkovú cenu bez DPH konštantou 1,20, čo je aktuálna
sadzba DPH. Dodávateľ si vyhradzuje právo súčin upraviť v prípade
Celková cena vrátane DPH : ……………………………€ nesúladu vo výpočte.
Uveďte dátum, kedy objednávku za vystavovateľa podpísal štatutárny
zástupca, alebo ním splnomocnená osoba. V prípade neuvedenia
Dátum podpisu :
……………………………… dátumu sa za dátum podpisu považuje dátum doručenia objednávky.

Podpis a pečiatka štatutárneho zástupca vystavovateľa

Objednávku bez podpisu štatutárneho zástupcu vystavovateľa, alebo ním
poverenej osoby nemožno považovať za záväznú. Dodávateľ vráti
nepodpísanú objednávku vystavovateľmi na doplnenie.

Potvrdenie prijatia objednávky dodávateľom

Pečiatka a podpis dodávateľa veľtrhu potvrdzuje správnosť vyplnenia
objednávky, správnosť výpočtu celkovej ceny, rezerváciu a zabezpečenie
objednanej výstavnej plochy na výstave, dodávku objednaných služieb.
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