Ovínění
Všeobecné obchodní podmínky
(VOP)
1. Pořadatel akce
Sommelierský Servis s.r.o.
IČ: 04062019 DIČ: CZ04062019
www.somservis.cz | www.vinovnici.cz | www.ovineni.cz
Manager akce: Ing. David Schön, david@vinovnici.cz,
+420 776 176 770

2. Přihlášení k účasti
Vystavovatel se přihlašuje k účasti na festivalu zasláním
řádně vyplněné závazné přihlášky pořadateli akce nejpozději
do data uzávěrky. Odesláním závazné přihlášky
se vystavovatel zavazuje dodržet bezvýhradně tyto VOP.

3. Potvrzení účasti
Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat o přijetí přihlášky
a o přidělení výstavních ploch. Pořadatel své rozhodnutí
o přijetí, krácení nebo odmítnutí přihlášky není povinen
zdůvodňovat.
Pořadatel potvrzuje účast vystavovatele zasláním potvrzené
kopie závazné přihlášky v elektronické formě elektronickou
poštou na email vystavovatele. Potvrzená přihláška se stává
závaznou smlouvou.

3. Předmět pronájmu
Předmětem pronájmu je prostor k umístění prodejního stánku
o rozměrech uvedených v pořadatelem potvrzené závazné
přihlášce vystavovatelem v prostorách konání akce.
Předmětem pronájmu může být také veškeré vybavení
pronajaté vystavovatelem od pořadatele.
Pronájem se sjednává na dobu určitou a to na časový úsek
uvedený na závazné přihlášce.

3. Účel podnájmu
Vystavovatel je oprávněn užívat prostory za účelem
prezentace a prodeje sortimentu jmenovitě specifikovaného
v závazné přihlášce.
Vystavovatel bude využívat elektrické spotřebiče uvedené
v závazné přihlášce s celkovým maximálním příkonem
uvedeným
tamtéž.
K
elektrickým
spotřebičům
má Vystavovatel povinnosti mít platnou revizní zprávu
dokládající bezvadnou funkčnost přístroje.
Vystavovatel nemá bez písemného souhlasu pořadatele
právo provozovat jinou činnost nebo změnit způsob
či podmínky jejího výkonu, než jak vyplývá z účelu pronájmu
nebo z jiného ujednání stran, anebo z toho, co bylo možné
důvodně očekávat při uzavření této smlouvy.

Výstavní plochy jsou situovány do výstavních pavilonů nebo
na volných nekrytých prostranství. Vystavovatel musí
přidělenou plochu dodržovat a nesmí ji přenechat třetí osobě.
Vystavovatel je povinen exponáty a své výrobky rozmístit
pouze v rámci své výstavní plochy, a to maximálně estetickým
způsobem. Vystavovatel je povinen udržovat prodejní místo
i svůj pracovní oděv v čistotě, zachovat vysoký stupeň čistoty
a hygienické podmínky při zacházení s potravinami a odpady
ukládat do sběrné nádoby k tomu určené. V případě
znečištění výstavní plochy či předmětů používaných pro
prodej potravin je vystavovatel povinen provést řádné očištění
a desinfekci.
Nástěnné hydranty, požární hlásiče, hasicí přístroje a jiná
obdobná zařízení zajišťující bezpečnost nesmějí být
vystavovatelem zastavěny.
Vystavovatel používající vlastní stánek je povinen zabezpečit,
aby tento stánek odpovídal všem bezpečnostním normám,
a nese odpovědnost za nedodržení těchto norem. Organizátor
je oprávněn provádět kontrolu bezpečnosti stánku, a pokud
tento stánek neodpovídá bezpečnostním
normám,
je oprávněn vystavovatele z akce vyloučit. Vystavovatel nemá
v tomto případě nárok na žádný ušlý zisk či škodu a je povinen
platit organizátorovi nájemné ve stejné výši, jako by se akce
účastnil.
Vystavovatel nesmí jakkoliv rušit nebo omezovat ostatní
vystavovatele. Vystavovatel nesmí poškozovat zeleň.
Změny prodávaného sortimentu je vystavovatel povinen
neprodleně ohlásit. Návoz a odvoz sortimentu, exponátů
a vybavení se řídí pokyny pořadatele.
Vystavovatel je povinen označit svou expozici firemní
vývěskou, která musí obsahovat obchodní název
vystavovatele, sídlo firmy a u zahraničního vystavovatele
i stát. Prodávaný sortiment označí vystavovatel jmenovkou
a cenou.

5. Legislativní povinnosti vystavovatele
Vystavovatel je povinen dodržovat v průběhu akce obecně
závazné právní předpisy týkající se zejména bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, protipožární, hygienické
a ekologické předpisy a plnit povinnosti z těchto předpisů
vyplývající a uhradit škody vzniklé jejich nedodržováním
či zaviněním vlastním či jím užitých osob.
Vystavovatel je povinen dodržovat zákonem danou hranici
prodeje a podávání alkoholických nápojů osobám starším
18 let. Z porušení tohoto nařízení hrozí vystavovateli postih,
za který na sebe pořadatel nepřebírá odpovědnost.

4. Instalace prodejní expozice

Vystavovatel je povinen zajišťovat plnění Zákona č. 133/85
sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Vystavovatel se zavazuje, že ve všech uzavřených prostorách
bude on i jeho zaměstnanci dodržovat zákaz kouření.
V případě porušení tohoto zákazu je vystavovatel povinen
hradit veškeré škody vzniklé vyhlášením požárního poplachu
vyvolaného touto činností.

Pořadatel určuje termíny instalace a demontáže expozice
i provozní dobu. Při výstavbě expozic jsou pro vystavovatele
závazné technickobezpečnostní předpisy a pokyny
pořadatele nebo jím pověřené osoby.

Na pokyn pořadatele nebo jím pověřeného zástupce,
kontrolních orgánů města a kontrolních orgánů státní správy
je vystavovatel povinen prokázat splnění provozování
živnosti, případně prokázat své pověření.

Vystavovatel nemá bez písemného souhlasu pořadatele
právo přenechat bez předchozího písemného souhlasu
pronajímatele prostory nebo jejich část do podnájmu třetí
osobě.

Vystavovatel nebo pověřený prodejce je povinen mít u sebe
doklad o původu prodávaného sortimentu. Prodejce potravin
je povinen mít u sebe platný potravinářský průkaz.
Vystavovateli není dovoleno provozování hudební produkce.
Z porušení tohoto nařízení hrozí vystavovateli postih, za který
na sebe pořadatel nepřebírá odpovědnost.

6. Propagace a inzerce
Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky pouze
ve vlastní expozici. Veškerá propagační média uplatňovaná
mimo vlastní expozici vystavovatele musí být objednána
u pořadatele v rámci závazné přihlášky.
Vystavovatel má nárok na bezplatné uvedení v seznamu
vystavovatelů v katalogu akce a na internetových stránkách
akce. Prezentace má podobu loga, firmy a webové stránky
vystavovatele. Pořadatel neručí za nesplnění této propagace,
pokud vystavovatel neposkytne dostatečnou součinnost.
Inzerce a další prezentace vystavovatele v katalogu nebo
dalších médiích je za úplatu.

7. Pořádková opatření
Pořadatel má uvnitř areálu domovní právo. Vystavovatelé,
jejich zmocněnci a zaměstnanci musí uposlechnout příkazů
pořadatele, jeho zplnomocněných zaměstnanců, ostrahy
nebo policie.
Pořadatel se stará o všeobecné hlídání a dozor, aniž
by přebíral ručení za poškození nebo zcizení sortimentu nebo
exponátů vystavovatele. Pořadatel veletrhu dále neručí
za události, které byly způsobeny vyšší mocí (vis maior).

8. Skončení pronájmu
Vystavovatel se zavazuje předmět podnájmu vyklidit
a vyklizený předat nájemci, nejpozději v den skončení
podnájmu. Vystavovatel je povinen předat předmět podnájmu
v řádném stavu a čistý s přihlédnutím k běžnému opotřebení
při řádném užívání. V případě znečištění uvede vystavovatel
předmět pronájmu do původního stavu na vlastní náklady.
Pokud se tak nestane, bude pořadatel účtovat vystavovateli
náklady na vyklizení a úklid předmětu pronájmu
a vystavovatel se zavazuje je uhradit.

9. Pojištění
Veškeré riziko spojené s účastí na akci nese vystavovatel.
Vystavovatel bere na vědomí, že si za veškeré své zařízení
a zboží během akce, jejích příprav a likvidace ručí sám. Proto
se doporučuje, aby se vystavovatel postaral o své pojištění
proti krádeži, požáru a jiným rizikům. Pořadatel odmítá
jakékoliv ručení z tohoto titulu. Pro taková zařízení, s jejichž
instalací a provozem je s spojeno nebezpečí pro návštěvníky
akce, musí vystavovatel prokázat dostatečné povinné ručení.

10. Reklamace
Vystavovatel musí uplatnit reklamaci na práce a služby
poskytnuté pořadatelem u odpovědného pracovníka
pořadatele bez zbytečného odkladu, nejpozději v den
ukončení akce, jinak jeho právo zaniká.

11. Smluvní pokuty
Smluvní strany sjednávají pro případ, že vystavovatel
nedodrží smluvní podmínky tyto sankce:
- V případě, že vystavovatel zruší účast na akci, zaplatí
pořadateli smluvní pokutu ve výši celkové faktury.
- Vystavovatel bere na vědomí, že je zakázáno prodávat nebo
propagovat jakýkoliv jiný sortiment, než ten specifikovaný
v závazné přihlášce Porušením tohoto ustanovení
se vystavovatel zavazuje uhradit pořadateli smluvní pokutu
ve výši 10.000,- Kč.

- Vystavovatel podpisem této smlouvy bere na vědomí,
že je zakázáno aktivně propagovat výrobky či produkty třetích
stran. Porušením tohoto ustanovení se vystavovatel zavazuje
uhradit pořadateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
- Nedovolenou propagací mimo vlastní expozici
se vystavovatel zavazuje uhradit pořadateli smluvní pokutu
ve výši 10.000,- Kč.
- Vystavovatel podpisem této smlouvy bere na vědomí,
že není přípustný odvoz sortimentu, exponátů a vybavení
během akce a v případě porušení se vystavovatel zavazuje
uhradit pořadateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
- Za poškozování zeleně vystavovatelem (například
neoprávněným vjezdem nebo parkováním vozidla)
se vystavovatel zavazuje uhradit pořadateli smluvní pokutu
ve výši 3.000,- Kč.
- Za překročení maximálního příkonu uvedeného v závazné
přihlášce se vystavovatel zavazuje uhradit pořadateli smluvní
pokutu ve výši 5násobku sazby stanovené v závazné
přihlášce za každý další kW oproti hodnotě stanovené
v závazné přihlášce.
Smluvní pokutou není dotčeno právo pořadatele na úhradu
ostatních smluvních pokut. Smluvní pokutou není dotčeno
právo pořadatele na náhradu škody.

12. Závěrečná ustanovení
Vystavovatel prohlašuje, že je oprávněn k účelu pronájmu
a má vyřízeny všechny zákonem dané povolení k vykonávání
účelu podnájmu.
Vystavovatel bere na vědomí, že jakékoliv použití oficiálního
loga „Ovínění“ nebo „Vínovníci“ vystavovatelem, například na
propagačních materiálech apod., podléhá schválení
pořadatele.
Změna názvu, místa či termínu akce nezakládá právo
vystavovatele k odstoupení od této smlouvy. V případě změny
místa či termínu akce je pořadatel povinen tuto skutečnost
neprodleně sdělit vystavovateli.
V případě, že pořadatel v důsledku vyšší moci (vis maior)
nemůže zahájit akci, zajistit její konání po celou stanovenou
dobu nebo její část v celém areálu, nebo na jeho části, či na
jiném místě konání akce, uvědomí o tom bez zbytečných
odkladů vystavovatele. Veškeré závazky vzniklé pořadateli
z uzavřené smlouvy vůči vystavovateli zanikají. Vystavovateli
bude dobropisováno 80 % z celkové fakturované částky.
Zbylá část nájemného a registračního poplatku náleží
pořadateli na úhradu jemu vzniklých nákladů na zajištění
akce. Vystavovateli nepřísluší žádný nárok na náhradu
vzniklých škod nebo ušlého zisku.
V případě, že pořadatel z jiných než výše uvedených důvodů
nemůže zahájit akci, zajistit její konání po celou stanovenou
dobu nebo její část v celém areálu, nebo na jeho části,
či na jiném místě konání akce, uvědomí o tom bez zbytečných
odkladů vystavovatele. Veškeré závazky vzniklé pořadateli
z uzavřené smlouvy vůči vystavovateli zanikají. Vystavovateli
bude dobropisováno 100 % z celkové fakturované částky.
Vystavovateli nepřísluší žádný nárok na náhradu vzniklých
škod nebo ušlého zisku.
Vystavovatel bere na vědomí výše uvedené Všeobecné
obchodní podmínky, uznává je za právoplatné a je také
v tomto směru za své zástupce, pověřence a zaměstnance
plně zodpovědný.

