Jihočeský rybářský den I 2. 12. 2017

Závazná přihláška na výstavu
Č. prodejní objednávky: RV17v
Uzávěrka přihlášek: 16.11.2017

Obchodní jméno firmy
Kontaktní osoba

Funkce

Ulice

Město

PSČ

Název firmy pro katalog
Tel.

Fax

Adresa www

e-mail

IČ

DIČ

Statutární zástupce

Funkce

Plátce DPH ano - ne

Obchodní sortiment
Fakturovat na (vyplňte pouze v případě, že se údaje liší od obchodního jména firmy)
Firma

Tel./fax

Adresa

Bankovní spojení

Plátce DPH ano

ne

IČ

DIČ

OBJEDNÁVÁME ZÁVAZNĚ PLOCHY:
m2 kryté plochy do 10 m2			cena:
(délka

/ hloubka

)

m2 venkovní plochy do 10 m2		 cena:
(délka

/ hloubka

3 000,- Kč (každých dalších započatých 10 m2 3 000,- Kč)

2 000,- Kč (každých dalších započatých 10 m2 2 000,- Kč)

)

Realizace výstavní expozice od VCB, dle objednávky (viz. příloha) k přihlášce
Vlastní realizace výstavní expozice
OBJEDNÁVÁME ZÁVAZNĚ DALŠÍ PLACENÉ SLUŽBY:
vodu, odpad, včetně připojení			

cena 650,- Kč/výstava

el. energie do 3,5 kW, včetně připojení		

cena 650,- Kč/den

el. energie 16 A (do 10,5kWh)			

cena 750,- Kč/den

Při objednávce el. energie je nutno předložit revizní zprávu el. rozvodů a zařízení. Uvedené ceny platí po celou dobu výstavy. K cenám bude
připočtena DPH dle platných předpisů. POZOR! Do termínu uzávěrky 16.11.2017 bude k základní ceně účtován registrační poplatek 500,- Kč.
Po tomto termínu bude účtován registrační poplatek 1 000,- Kč (výše uvedené poplatky platí i pro každého spoluvystavovatele zvlášť).
Uvedené ceny platí za celou dobu výstavy. Nedílnou součástí této objednávky jsou „Všeobecné podmínky účasti“. Podpisem této objednávky zároveň
stvrzuji, že s jejich obsahem v plném rozsahu souhlasím.
K této objednávce přikládám kopii živnostenského listu – výpisu z obchodního rejstříku – zřizovací listiny – osvědčení o registraci DPH.
Tyto doklady jsem doložil při minulých akcích.

Datum

Razítko, podpis
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