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 ÚČASTI V SPRIEVODNOM PROGRAME
VEDA PRE ŽIVOT

Organizátor sprievodného programu/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

KOMENTÁR A INŠTRUKCIE

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

Uzávierka objednávok: 7.9. 2017!

VYSTAVOVATEĽ

Názov:

1. Názov a stručný popis exponátov

Charakteristika sprievodného programu:
• V roku 2017 bude mať veľtrh Gaudeamus® v Nitre druhýkrát sprievodný program s názvom "Veda pre život".
• Cieľom sprievodného programu je prezentovať zaujímavé vedecké poznatky, ich uplatnenie v každodennom živote a prakticky ich
predviesť.
• Budúci študenti sa v rámci tohto sprievodného programu môžu zoznámiť so zaujímavou technikou a jej vlastnosťami, prírodnými procesmi,
fyzikálnymi alebo chemickými javy, ktorým sa môžu v priebehu štúdia naučiť.
Podmienky účasti v sprievodnom programe:
• Sprievodného programu "Veda pre život" sa môžu zúčastniť len tí vystavovatelia, ktorí majú v Objednávke služieb na výstave objednanú
expozíciu o ploche 12 a viac m2.
• Expozícia sprievodného programu je určená na prezentáciu vedeckých poznatkov, technológií, pokusov, exponátov, apod.
• Expozícia sprievodného programu môže byť umiestnená oddelene od hlavnej expozície vystavovateľa, alebo môže k hlavnej expozícii
vystavovateľa priliehať.
• Expozícia sprievodného programu musí byť vždy označená logom sprievodného programu Veda pre život.
• Maximálna veľkosť plochy expozície sprievodného programu je obmedzená na 1/3 veľkosti plochy hlavnej expozície vystavovateľa
zaokrúhlená na celé m2 nahor. Napríklad pri minimálnej veľkosti hlavnej expozície 12 m2 je maximálna veľkosť expozícia sprievodného
programu ďalšie 4 m2.
Inštrukcie k vyplneniu objednávky:
• Všetky údaje prosím vyplňte paličkovým písmom alebo si formulár objednávky stiahnite z internetovej adresy www.gaudeamus-sk.sk
vo formáte editora Word a vyplňte na počítači.
• Uveďte názov exponátu alebo prezentované ukážky a jej stručný popis.
• Vyplňte veľkosť predpokladanej plochy, na ktoré by Vaše expozície mala byť inštalovaná.

OBJEDNÁVAME NÁSLEDUJÚCU VÝSTAVNÚ PLOCHU:

1. Expozícia o ploche

Zvláštne
požiadavky

Výstavná plocha a vybavenie

□ ………..……… m2 x 55 € = …………….……..€

2. Umiestnenie expozície v pavilóne:
Sektor(y) číslo: ……………………………………………..
………………………………………………………………..

Cena za 1m2 expozície zahŕňa prenájom výstavnej plochy, koberec na
celú plochu, označenie expozície farebne odlišným golierom, číslom,
názvom vystavovateľa a logom sprievodného programu. ● Expozícia
neobsahuje obvodové steny, stropný raster ani iné konštrukčné prvky a
vybavenie. ● Ďalšie vybavenie expozície si vystavovateľ môže objednať
v sekcii č. 3. ● Expozície registrované do 15. 6. 2017 v sprievodnom
programe Veda pre život budú zaradené do propagácie výstavy.
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.

3. Ďalšie vybavenie:
□ Zásuvka 220 V, 0,5 KW
…… ks x 114 €
□ Stôl 80x80 cm
…… ks x 21 €
□ Stolička
…… ks x 19 €
□ Barová stolička
…… ks x 44 €
□ Stojan na prospekty
…… ks x 18 €
□ Pult 50x50x110cm
…… ks x 43 €
□ Pult 100x50x80 cm
…… ks x 45 €
□ Pult 100x50x110 cm
…… ks x 53 €
3. Ďalší služby a vybavení inde neuvedené

□ Informační stojan obojstranný
bez grafiky

….… ks x 114 €

□ Grafika na stenový panel
□ Grafika na čelnú stranu pultu

….… ks x 81 €
….… ks x 42 €

Ďalšie vybavenie tu nešpecifikované je možné objednať v Objednávke
služieb na výstave!

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 účasti v sprievodnom programe "Veda pre život" je:
•
vymedzenie sektora(ov), v ktorých má byť expozícia umiestnená,
•
príloha č. 1 Objednávky služieb na výstave s nákresom pôdorysu expozície, v prípade požiadavky na zvláštny tvar alebo členenie
expozície,
•
vyplnenie názvu a popis exponátov alebo prezentovať ukážky.

Celková cena vrátane DPH: ………………………………

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
v objednávke.
Vynásobte celkovú cenu bez DPH konštantou 1,20, čo je aktuálna
sadzba DPH. Dodávateľ si vyhradzuje právo súčin upraviť v prípade
nesúladu vo výpočte.

Dátum podpisu:

Uveďte dátum, kedy objednávku za vystavovateľa podpísal štatutárny
zástupca, alebo ním splnomocnená osoba. V prípade neuvedenia
dátumu sa za dátum podpisu považuje dátum doručenia objednávky.

Podpis objednávky

Celková cena bez DPH:

………………………………

………………………………

Podpis a pečiatka štatutárneho zástupca vystavovateľa

Potvrdenie prijatia objednávky dodávateľom

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

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

