Vážení prodejci krmiv a potřeb pro chovatele,
ve dnech 4. - 5. 11. 2017 se koná XXXIII. Mezinárodní výstava psů všech plemen FCI
CACIB, v Praze 9, areál PVA EXPO Praha.
V rámci MVP se uskuteční i prodejní expozice prodejců krmiv a potřeb pro chovatele.
Prodejní stánky budou umístěny převážně v hale č. 1 ( vlevo při pohledu od vstupní
haly, část uprostřed u sloupů a také po pravé straně haly č. 1 do úrovně prvního vchodu
zprava ) výjimečně v hale 2 ).
Umístění stánků bude provedeno především s ohledem na datum doručení kompletní přihlášky
(tzn. včetně dokladu o platbě - bez tohoto dokladu přihlášku nezasílejte!).
Dále bude při umístění stánku brán v úvahu i jeho rozměr.
Váš požadavek o umístění stánku nemusí být realizován. Stánky nebudou rozmísťovány
dle nomenklatury (prodávaného sortimentu)!
I. uzávěrka přihlášek je 22.9.2017
Poplatek za výstavní plochu stánku je 1.200,- Kč/m2 ( včetně DPH ) + 900 Kč
registrační poplatek pro oba dny. V uvedeném termínu již musí být přihláška
s potvrzením o platbě doručena na ČKS. Požadavek pro stánek bude akceptován na
základě přijaté platby, bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata.V případě
neuhrazené platby se přihláška automaticky zařazuje do termínu II. uzávěrky.

I.

Číslo účtu – 3593950207/0100, variabilní symbol platby - vaše IČ a na konci 72.

II.

II. uzávěrka přihlášek je 29. 9.2017
Poplatek za výstavní plochu stánku je 1.500,- Kč/m2 ( včetně DPH ) + 900,- Kč
registrační poplatek pro oba dny. V uvedeném termínu již musí být přihláška
s potvrzením o platbě doručena na ČKS. Požadavek pro stánek bude akceptován na
základě přijaté platby, bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata. V případě
neuhrazené platby se přihláška automaticky stornuje.

V případě zájmu je možno pronajmout volnou plochu pro vystavení zboží mimo stánek
za 250 Kč/m2. Plocha nesmí přesahovat 50% plochy a délky stánku, na hloubku musí být
stejná jako stánek (tzn. při rozměrech stánku 6x3m může být plocha max. 3x3m). Plocha
může být umístěna pouze po pravé nebo levé straně stánku (při pohledu na stánek - do
přihlášky uveďte stranu umístění).
Mimo objednané prostory před stánek NELZE cokoliv umisťovat! Na dodržování budou
po celou dobu výstavy dohlížet zaměstnanci výstaviště PVA EXPO Praha.
V případě zájmu prosíme o vyplnění přihlášky spolu s vypočtenou cenou za celý stánek a
uvedenou SPZ auta, kterým na výstavu pojedete. Auto s jinou SPZ nebude na výstaviště
vpuštěno. Změnu SPZ možno nahlásit nejpozději do pátku 20.10.2017 na e-mail uvedený
níže.
Noční parkování ve vyhrazeném parkovišti (odstavná plocha za Canabou)

1. nákladní auto nebo návěs nákladního auta samostatně stojící - 200,00 Kč/noc
2. osobní auto (dodávka) nebo přívěs osobního auta samostatně stojící - 100,00 Kč/noc
Upozornění:
Každý započatý metr čtvereční základní plochy se účtuje jako celý (tzn. např. 2,5m se
účtuje jako 3m)! Minimální hloubka stánku 2 m.
Faktura Vám bude vystavena na základě platby připsané na uvedený účet a zaslána emailem na vyžádání!
Prodejcům se sídlem mimo ČR, bude na základě doručeného požadavku na velikost stánku
apod., vystaven zálohový list s úhradou v měně EUR na příslušný účet vedený v EUR. Po
uhrazení bude vystavena faktura, kde bude uvedeno, že prodejce (= majitel stánku) je
osobou, která je povinna přiznat a zaplatit daň (= DPH / VAT).
Přihlášku lze zaslat i elektronicky na adresu, pozor změna !! –
mvpprodejci@seznam.cz
V tomto případě však musí skenované materiály obsahovat i podpisy objednatele!
Upozorňujeme, že objednanou elektrickou přípojku může využívat pro svou potřebu
pouze objednatel stánku. Ten nesmí poskytnout odběr žádné další osobě nebo firmě.
Podpisem podmínek se k tomu zavazuje.
Nedodržení podmínek pro vystavovatele a prodejce bude mít ve svém důsledku přijetí
konkrétního opatření přímo na místě výstavy.
Dále upozorňujeme, že pořadatel nezajišťuje úklid krabic a dalších obalů prodejců.
V areálu je dostatek velkoobjemových kontejnerů, do kterých je možno odpad umístit.
Po zkušenostech z minulých výstav upozorňujeme, abyste uvedli přesnou adresu pro
zaslání parkovacích a vstupních listů, opakovaně vystavovatelé požadují další vstupenky a
volné vjezdy z důvodu, že jim nebyly doručeny poštou.
Vzhledem k tomu, že Vám jsou pokyny a volné vjezdy se vstupenkami zasílány
doporučeně na Vámi uvedenou adresu, budou Vám náhradní vydány pouze za úhradu
500,- Kč za vjezd.
Umístění stánků bude zveřejněno nejméně týden před termínem výstavy na webu
www.vystavapsu.cz
S pozdravem
Pozor změna el. adresy !!!!

Bc. Klára Zámečníková
Za pořadatele
mvpprodejci@seznam.cz
Mobil:

+420 724 782 716

