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BRNO SVATEBNÍ FESTIVAL 4. - 5. 11. 2022 
 
PLATEBNÍ PODMÍNKY: 
Zálohová faktura dle objednávky. Doplatek po akci dle změn plochy nebo mobiliářsplatnosti faktury.  
Plocha bude Vystavovateli závazně rezervována na festivalu až po uhrazení registračního poplatku a zálohové 
faktury za pronájem výstavní plochy a služeb, která bude Vystavovateli zaslána na email po obdržení podepsané 
přihlášky.  
 

STORNO PODMÍNKY: 
Vystavovatel má právo zrušit svoji účast na svatebním veletrhu do 5. 10. 2022 bez udání důvodu, již zaplacená 
záloha bude vrácena mimo registrační poplatek. Registrační poplatek je nevratný. 
Zrušení účasti po 5. 10. 2022: 50% storno z výstavní plochy a objednaných služeb. 
Zrušení účasti po 25. 10. 2022: 100% storno z výstavní plochy a objednaných služeb.  
 
Zrušení účasti oznámí vystavovatel organizátorovi PÍSEMNĚ na email: spravceveletrh@gmail.com , vystavovatel 
potvrdí obratem, že vzal zrušení na vědomí. Povinnost uhradit storno poplatek má vystavovatel i v případě, že 
neuhradil zálohovou ani jinou fakturu.  
 
V případě přesunu termínu z důvodu „vyšší mocí“, kterou nemůže ovlivnit žádná ze smluvních stran, se smluvní 
strany dohodly, že se uhrazená záloha převede na nový termín konání akce nebo bude vrácena záloha. Za vyšší 
moc jsou považovány následující události: válka, nepokoje, stávky, záplavy, zemětřesení, EPIDEMIE  a jiné 
přírodní katastrofy, teroristické činy. Smluvní strana, které je zabráněno plnění jejích povinností z důvodu vyšší 
moci, o tom písemně vyrozumí druhou stranu.  
 
SPOLUVYSTAVOVATEL: Každý Vystavovatel prezentuje a prodává pouze své zboží či služby v rámci své 
výstavní plochy, propagační předměty jiného subjektu může vystavovatel na svém stánku vystavovat pouze 
s písemným souhlasem organizátora viz. Spoluvystavovatel. Vystavovatel může mít na svém stánku pouze 
jednoho Spoluvystavovatele, který musí mít uzavřenou řádnou smlouvu s Pořadatelem a uhrazený poplatek dle 
ceníku. Vystavovatel bere na vědomí, že v případě porušení této povinnosti uhradí Vystavovatel smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč, kterou je Vystavovatel povinen uhradit na místě v hotovosti k rukám Pořadatele. 
 
HUDEBNÍ PRODUKCE, OZVUČENÍ VÝSTAVNÍ PLOCHY: V průběhu festivalu je povoleno provozování 
audiovizuálních, hudebních, tanečních a jiných produkcí v rámci výstavní plochy pouze za předpokladu, že touto 
produkcí nebudou rušeni ostatní vystavovatelé a doprovodný program festivalu.  
 
OBECNĚ ZÁVAZNÉ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE: Pořadatel neodpovídá za ztrátu, odcizení či zničení 
jakýchkoliv Vystavovatelem vnesených věcí. Na stěny a dělící panely je ZAKÁZÁNO cokoliv lepit, zavěšovat či 
přibíjet. V případě zničení nebo znečištění stěny/panelu je povinen Vystavovatel škodu Pořadateli okamžitě 
oznámit a uhradit náklady spojené s opravou přímo Pořadateli. Veškeré vybavení Vystavovatele musí být po 
skončení veletrhu odvezeno do 5. 11. 2022 do 20hod. Platí to rovněž i pro VEŠKERÝ ODPAD, který při přípravě 
a konání vznikl. Bude přistaven kontejner a každý vystavovatel dostane pytel na odpad.  
Technická asistence bude k dispozici v pátek 4. 11. 2022 od 8 do 13hod. Zdravotní služba není zabezpečena. 
Vystavovatel se zavazuje řídit bezpečnostními, provozními, hygienickými a protipožárními předpisy a dodržovat 
jiné obecně závazné předpisy. ZÁKAZ KOUŘENÍ PLATÍ V CELÉ BUDOVĚ, ZÁKAZ MANIPULACE 
S PYROTECHNIKOU, OHNĚM A POUŽÍVÁNÍ KOUŘOVÝCH EFEKTŮ. Pro případ porušení výše uvedených 
povinností (obecně závazných pokynů pro Vystavovatele) se sjednává smluvní pokuta 10.000,- Kč.   
DŮLEŽITÉ INFORMACE: Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o přidělování výstavních ploch každého 
vystavovatele s ohledem na provozní a bezpečnostní podmínky a o umístění dekorací s výškou nad 180cm. 
Předejte tak stížnostem ostatních vystavovatelů, že jejich stánek není dobře vidět. 
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