VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Čl. I. ZMLUVNÉ VZŤAHY
Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi organizátorom podujatia
HARMÓNIA Festival zdravého životného štýlu (ďalej len „organizátor“) a objednávateľom, t. j. vystavovateľom (ďalej len
„vystavovateľ“), ktorí sa spoločne označujú ako „zmluvné strany“.
HARMÓNIA Festival zdravého životného štýlu je kontraktačno-prezentačné podujatie pre širokú verejnosť (ďalej aj
„výstava“). Slúži k povzbudeniu záujmu o tovary a služby vystavovateľa; k budovaniu pozitívneho PR, k nadväzovaniu
nových kontaktov a k motivovaniu zákazníkov k návšteve kamennej prevádzky/e-shopu vystavovateľa a tak reálne k
zvýšeniu predaja po skončení výstavy.

Čl. II. ORGANIZÁTOR
1. Organizátorom podujatia HARMÓNIA Festivalu zdravého životného štýlu je Spoločnosť Allegra 8 s.r.o., v zastúpení jej
konateľkou Mgr. Katarínou Lehotskou Mikulákovou.
2. Organizátor sa voči vystavovateľom zaväzuje splniť všetky povinnosti vyplývajúce z „VOP“ a potvrdenej záväznej
prihlášky na výstavu.

Čl. III. VYSTAVOVATEĽ
1. Vystavovateľom je právnická, alebo fyzická osoba, ktorá vyrába/predáva tovary a/alebo služby späté so zdravím, krásou,
zdravým životným štýlom, osobnostným rozvojom, a ktorý na adresu organizátora zašle záväznú prihlášku (ďalej len
prihlášku) a organizátor jej prijatie potvrdí. Vystavovateľ zaplatí registračný a vystavovateľský poplatok v stanovenom
termíne a zašle všetky potrebné informácie do požadovaného dátumu. Takémuto vystavovateľovi bude riadne pridelené
vystavovateľské miesto.
2. Vystavovateľ sa voči organizátorovi zaväzuje k účasti na podujatí HARMÓNIA Festival zdravého životného štýlu za
podmienok dohodnutých v prihláške a zároveň k splneniu všetkých povinností vyplývajúcich z „VOP“.

Čl. IV. PRIHLÁŠKA A PRIDEĽOVANIE VÝSTAVNEJ PLOCHY
1. Organizátor určuje tematickú náplň a zameranie výstavy.
2. Prihlásiť sa na výstavu je možné výlučne na základe vyplnenia prihlášky a akceptovania „VOP“.
3. Vyplnenú prihlášku vystavovateľ podáva písomne/e-mailom a po jej potvrdení organizátorom je obojstranne záväzná.
4. Prihláška je pre vystavovateľa záväzná, a to aj v prípade, že organizátor nemôže splniť všetky požiadavky žiadateľa
(napr. druh a rozsah plochy, jej umiestnenie a pod.)
5. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť prihlášku vystavovateľa. Dôvodom neakceptovania prihlášky môže byť už skôr
prihlásený vystavovateľ, ktorý ponúka totožný tovar, alebo tovar nesúvisiaci s poslaním podujatia.
6. Organizátor prenajíma výstavnú plochu vystavovateľovi a pritom berie do úvahy požiadavky vystavovateľa. Presné
rozmiestnenie vystavovateľov určí organizátor približne 1-3 dni pred začiatkom podujatia.
7. Štandardné vystavovateľské miesto tvorí: 1 stôl (alebo 2x lavica) a 2 stoličky. Rozmery stola štandardnej reštauračnej
veľkosti sú: 120 x 80 cm.
8. Rozmery stolov sa v závislosti od miesta konania výstavy môžu meniť. V prípade záujmu a priestorových možností je
možné zabezpečiť aj iné ako základné vystavovateľské miesto, vystavovateľské miesto „extra“ – t.j. napr. samostatnú
nezastavanú vystavovateľskú plochu.
9. Vystavovateľ nie je oprávnený prenajať výstavnú plochu tretej osobe. Pri porušení tohto bodu je organizátor oprávnený
účtovať vystavovateľovi sankčný poplatok vo výške min. 100 Eur bez DPH/1 deň výstavy.
10. Podmienkou prevzatia výstavnej plochy je úhrada celkovej sumy za všetky objednané služby.
11. Ak vystavovateľ neprevezme pridelenú výstavnú plochu najneskôr do 9.00 hod. v deň otvorenia výstavy, môže ňou
organizátor voľne disponovať. Vystavovateľ nemá nárok na vrátenie poplatkov, ani akejkoľvek ďalšej finančnej náhrady.

Čl. V. ZÁKLADNÝ VYSTAVOVATEĽSKÝ A REGISTRAČNÝ POPLATOK, PRENÁJOM PLOCHY A SLUŽIEB
1. Základný vystavovateľský a registračný poplatok pozostáva z nasledovných položiek (v závislosti od konkrétneho miesta
konania výstavy, termínu prihlásenia a počtu dní):
a) základný registračný poplatok: 25 – 35 Eur
b) vystavovateľský poplatok: 135 – 195 Eur
c) fakultatívny doplatok za pripojenie k elektrickej energii: 10 Eur
d) fakultatívne doplatky za vyšší počet stolov, stoličiek, umiestnenie propagačných materiálov, iný ako základný priestor.
Uvedené sumy sú bez DPH 20 %.
2. V rámci vystavovateľského poplatku bude mať každý vystavovateľ zabezpečené:
a) prenájom plochy v konferenčnej/kongresovej hale alebo predsálí na 1. poschodí hotelového zariadenia,
b) možnosť umiestnenia propagačných materiálov v rámci svojho vlastného vystavovateľského miesta,
c) prístup k vode v blízkosti vystavovateľského miesta a prípojku na elektrinu za doplatok (el. energiu je možné nahlásiť
len vopred),
d) možnosť prezentácie vystavovateľa na webovej stránke podujatia – názov, logo (podmienkou je zaslanie log a
v dostatočnom časovom predstihu pred konaním akcie a kvalite) za doplatok.
3. Vystavovateľ je povinný uhradiť organizátorovi vystavovateľský a registračný poplatok a fakultatívne doplatky za všetky
objednané služby vopred v termíne splatnosti predfaktúry/faktúry.

4. Služby objednané po termíne uzávierky, ktorý určí organizátor, môžu byť zaťažené prirážkou až do výšky 50% základnej
sadzby. Organizátor si vyhradzuje právo takúto objednávku neprijať.

Čl. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Organizátor je oprávnený faktúrovať vystavovateľovi všetky náklady spojené s výstavou vopred.
2. Registračný a vystavovateľský poplatok je vystavovateľ povinný zaplatiť na základe predfaktúry vystavenej organizátorom
a dodanej e-mailom do 7-14 dní.
3. Zaslaním prihlášky a zaplatením registračného a vystavovateľského poplatku vystavovateľ súhlasí s prihláškou a „VOP“.
4. Pri stornovaní vystavovateľom:
a) 90 – 30 dní pred výstavou platí 50% stornopoplatok,
b) 29 – 14 dní pred výstavou platí 75% stornopoplatok,
c) 13 a menej dní pred výstavou platá 100% stornopoplatok, t.j. zaplatený registračný a vystavovateľský poplatok nie je
možné vrátiť späť.
5. Zrušenie účasti musí byť vykonané vždy písomnou formou a musí byť preukázateľne doručené organizátorovi. Ak
vystavovateľ nezruší účasť týmto spôsobom, môže si organizátor u vystavovateľa okrem stornopoplatku nárokovať aj na
všetky náhrady škody vzniknuté vystavovateľovou neúčasťou.
6. V prípade, že vystavovateľ nezaplatí základný vystavovateľský a registračný poplatok v stanovenom termíne, nebude
zaradený do zoznamu vystavovateľov. Organizátor má právo prenajať objednanú plochu inému záujemcovi.
7. Faktúra – daňový doklad - je vystavená do 15 dní od úhrady predfaktúry. Vystavovateľovi je zvyčajne faktúra zaslaná emailom, alebo zaslaná poštou (forma závisí od termínu prihlásenia a platby predfaktúry).
8. Reklamácie vystavovateľa, týkajúce sa platieb, musia byť uplatnené písomne do 14 dní odo dňa obdržania faktúry.
Reklamácie po tejto lehote nebudú akceptované.

Čl. VII. PRAVIDLÁ PLATNÉ POČAS VÝSTAVY
1.Organizátor si vyhradzuje právo upraviť prevádzkovú dobu výstavy, bez toho, aby mohol vystavovateľ požadovať náhradu.
Prihláška vystavovateľa pritom ostáva v platnosti.
2.Vystavovateľ na účely voľného pohybu na výstave počas prevádzkovej doby výstavy obdrží 2 preukazy vystavovateľa.
Vystavovateľský preukaz je vydaný na meno vystavovateľa a vystavovateľ má na jeho základe umožnený vstup do
prednáškových miestností. Na požiadanie sa ním preukazuje v prípade kontroly. Vystavovateľský preukaz nie je
prenosný.
3. Vystavovateľ je povinný:
a) zabezpečiť označenie a vnútorné vybavenie vystavovateľskej plochy podľa vlastných potrieb,
b) ponúkať tovar a služby uvedené v prihláške (vystavovateľ nesmie ponúkať iný tovar/služby, ako označí v prihláške),
c) garantovať výšku predajných cien počas celého trvania výstavy,
d) zabezpečiť predaj a prezentáciu svojich tovarov a služieb počas celého trvania výstavy,
e) prispôsobiť svoju prevádzkovú dobu otváracej dobe výstavy a zabezpečiť tak kompletnú prezentáciu a/alebo predaj
vystavovaných tovarov a služieb návštevníkom výstavy. Štandardná otváracia doba výstavy je v prípade jednodňovej
výstavy: od 09.00 do 19.00 hod. a v prípade dvojdňovej výstavy: od 11.00 – 19.00 hod. (piatok) a od 09.00 do 19.00 hod.
(sobota).

Čl. VIII. POISTENIE - STRATA
1. Účasť na výstave je na vlastné riziko vystavovateľa. Vystavovateľ nebude brať organizátora na zodpovednosť za náhradu
škôd vzniknutých ako dôsledok účasti vystavovateľa na výstave.
2. Organizátor nezodpovedá vystavovateľovi za stratu, zničenie, alebo akékoľvek poškodenie exponátov, tovaru, vybavenia
a zariadenia vystavovateľského miesta bez ohľadu na to, či sa zničenie, alebo iné poškodenie stalo pred začatím, počas,
alebo po skončení výstavy.

Čl. IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. V prípade, že organizátor v dôsledku ním nezavinených okolností nemôže zrealizovať výstavu a zaistiť jej konanie,
upovedomí o tom bezodkladne vystavovateľa. Všetky záväzky vzniknuté organizátorovi z uzatvorenej zmluvy o účasti
vystavovateľa na akcii týmto zanikajú. V tomto prípade vystavovateľovi nevzniká žiadny nárok na náhradu vzniknutých
priamych aj nepriamych škôd.
2. V prípade porušenia ustanovení „VOP“ je organizátor oprávnený vylúčiť vystavovateľa z účasti na výstave, pričom mu
nevzniká nárok na vrátenie platieb.
3. Reklamácie zo strany vystavovateľa na poskytnuté práce a služby organizátora musia byť zaevidované pri odovzdávaní
prenajatého vystavovateľského miesta, najneskôr však pred ukončením výstavy.
4. Dodatočné reklamácie po ukončení výstavy nebudú zo strany organizátora akceptované.
5. V prípadoch, ktoré tieto podmienky neriešia, vystavovateľ sa bude riadiť pokynmi a odporúčaniami organizátora.
6. Vzťahy a spory medzi vystavovateľom a organizátorom sa budú riešiť v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka č.
513/1991 zb. v znení neskorších noviel.

Tento dokument je neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky na HARMÓNIA Festival zdravého životného štýlu.

