Vzdělání a řemeslo I 22.11.-24.11.2017 I 23. ročník

Závazná přihláška pro firmy na výstavu
Č. prodejní objednávky: VR17v
Uzávěrka přihlášek: 15.9.2017

Obchodní jméno firmy
Kontaktní osoba
Funkce
Město

Ulice
Název firmy pro katalog
Tel.

Fax

Adresa www

e-mail

IČ

DIČ

Statutární zástupce

Funkce

Plátce DPH Ano
ano - ne

ID datové schránky

Číslo účtu

Č. oboru: (viz zadní strana)

Charakteristika exponátu pro katalog (zdarma 40 úhozů vč. mezer, možnost rozšířené prezentace v katalogu viz objednávkový blok)

Zastupuji zahraniční firmu

Stát

Podrobná charakteristika exponátu
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: Minimální plocha - 6 m2, minimální hloubka 2 m
m2 kryté výstavní plochy - smluvní cena:
[s-pk-p]
(délka
/ hloubka
)

700 Kč/m2

m2 venkovní výstavní plochy - smluvní cena:
[s-pv-v]
(délka
/ hloubka
)

350 Kč/m2

Příplatek za zvýhodněné místo
v pavilonu i na venkovní ploše:
rohová expozice
3 volné strany		
ostrovní expozice
patrová expozice

10%
20%
30%
50%

POZOR! K základní ceně bude účtován registrační poplatek 1 400 Kč, a to i pro každého spoluvystavovatele zvlášť.
Seznam spoluvystavovatelů vyplňte na samostatném listu objednávkového bloku.
Uvedené ceny platí za celou dobu výstavy.K cenám bude připočtena DPH dle platných předpisů.
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

Výstaviště České Budějovice a.s. | Husova 523/30 | 370 05 České Budějovice | info@vcb.cz | www.vcb.cz
tel.: +420 387 714 911 | IČ: 60827475 | DIČ: CZ60827475 | bankovní spojení: ČSOB | číslo účtu: 3561196/0300 | Výstaviště České
Budějovice a.s. zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 626

Nomenklatura

Vzdělání a řemeslo
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Vzdělávací zařízení
Základní školy
Odborná učiliště
Střední školy
Vyšší odborné školy
Vysoké školy
Speciální školy a zařízení pro handicapované děti
Vzdělávání dospělých, distanční studium, rekvalifikace
Vzdělávací agentury a instituty
Vzdělávání a práce v zahraničí
Ostatní vzdělávací zařízení
Nadace, fondy, stipendia

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

Učební pomůcky a školní potřeby
Přístrojová a laboratorní technika
Pomůcky pro výuku
Školní a kancelářské potřeby
Učebnice a textové materiály
Učební pomůcky a hračky pro mateřské školy a školní družiny
Vybavení a pomůcky pro handicapované děti a mládež
Software pro školy
Počítače a počítačové systémy pro školy
Audiovizuální technika pro školy
Noviny, časopisy, knihy

3.

Propojení školské a podnikatelské sféry

4.

Firmy nabízející volná pracovní místa

5.

Vybavení škol a mateřských školek

6.

Potřeby pro děti

7.

Ostatní

