
HOBBY TIME ON s.r.o.     
  
Studenec 3, 798 16, Čelechovice na Hané        
IČ: 06011527, DIČ: CZ06011527 
Telefon: Marta Nevrlá 605 543 051  
Telefon: Ondřej Nevrlý 603 373 647  
E-mail: info@tvoriva-olomouc.cz 
Web: www.tvoriva-olomouc.cz 
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.,  2401203422/2010 
 

Tvořivá Olomouc  
19. – 20. 10. 2019 

 
Místo konání:  

SŠ POLYTECHNICKÁ - technologická hala, Rooseveltova 472/79, Nové 
Sady, 779 00 Olomouc 

 

Závazná přihláška   
 

FIRMA: .…………………………………………………………………………………………………………….. 

Kontaktní osoba: ………………………………………………………………………………………………. 

IČ: …………………………………….................DIČ: ………………………………………………………… 

Fakturační adresa: …………………………………………………………………............................. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail: ……………………………………………………Telefon: …………………………………........... 

 

Informace pro propagaci a seznam vystavovatelů 
 
Obchodní jméno: ………………………………………………………………………………………………. 

Www, e-shop: ...………………………………………………………………………………………………… 

Popis činnosti: …………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 



Objednávka výstavní plochy 

 
Preferované prodejní místo: …………………… (není závazné, vystavovatel si vyhrazuje právo v případě 

potřeby polohu prodejce změnit - vše po vzájemné dohodě ) 

Popis prodávaného zboží:  

…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

 

Elektrická přípojka:     ANO - NE 

 

Ceník        Firma není plátcem DPH 
 
Prodejní místo      Cena  
 
HALA 
a) Plocha - hala  
2x2,5 m, 3x stůl (80x80 cm), 3x židle     1750,-/celá akce (1 m²/350.-) 
(č. 1-7, 16-17, 19-36) 
 
Plocha - hala  
2,5x2,5 m, 3x stůl (80x80 cm), 3x židle   2100,-/celá akce (1 m²/350.-) 
(č. 13,14,9,10,12) 
 
Plocha - hala/roh 
15 m²,  5x stůl (80x80 cm), 5x židle  5250,-/celá akce (1 m²/350.-) 
(č. 8,18) 
 
Plocha - hala 
4x2,5 m, 4x stůl (80x80 cm), 4x židle  3000,-/celá akce (1 m²/300.-) 
(č.15 - akční cena - naskladnění možné až 19.10. od 8:00, vyskladnění 20.10. nejpozději do 18:00) 
 
 
FOYER 
 
Foyer  
2x2,5 m , 3x stůl (80x80 cm), 3x židle  1750,-/celá akce (1 m²/350.-) 
(č. 37-42, 48) 
 
Foyer  
2,5x2,5 m, 3x stůl (80x80 cm), 3x židle  2100,-/celá akce (1 m²/350.-) 
(č. 44, 45, 46) 
 
Foyer  
17 m²,  5x stůl (80x80 cm), 5x židle  5950,-/celá akce (1 m²/350.-) 
(č. 43) 
 



Foyer  
18 m²,  5x stůl (80x80 cm), 5x židle     6300,-/celá akce (1 m²/350.-) 
(č. 47) 
 
Foyer  
4 m²,  2x stůl (80x80 cm), 2x židle     1400,-/celá akce (1 m²/350.-) 
(č. 49) 
 
Foyer  
3  m²,  2x stůl (80x80 cm), 2x židle     1050,-/celá akce (1 m²/350.-) 
(č. 50) 
 
Foyer  
7,5 m²,  3x stůl (80x80 cm), 3x židle     2625,-/celá akce (1 m²/350.-) 
(č. 51, 52) 
 
Foyer  
15 m²,  6x stůl (80x80 cm), 6x židle     5250,-/celá akce (1 m²/350.-) 
(č. 43) 
 
 
Foyer  
2,5 m²,  1x stůl (80x80 cm), 1x židle     875,-/celá akce (1 m²/350.-) 
(č. 54) 
 
 
Po dohodě s vystavovatelem je možné počet židlí a stolů upravit (úpravy prosím napište k přihlášení 
na akci). Počet je však omezen, proto je nutné nahlásit změny předem - na místě se může stát, že již 
stoly/židle navíc nebudou k dispozici.  
 
Požadovaný počet stolů/židlí navíc……………………(vystavovatel včas potvrdí, zda budou k dispozici).  
 
Ke každému místu lze zajistit elektrickou přípojku, kterou poskytuje vystavovatel zdarma (nutné 
vlastní prodlužovací kabely pro rozvod).   
 
Svým podpisem potvrzujeme závaznou přihlášku a souhlasíme s přiloženými Všeobecnými 
podmínkami účasti. Vyplněný formulář opatřený datem, podpisem a razítkem zašlete, prosím, na 
uvedenou adresu či email. 
Po obdržení přihlášky bude vystavovatelem vystavena faktura.  

Odesláním přihlášky pořadateli vystavovatel dává souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasláním obchodních sdělení na adresy 
elektronické pošty. Zároveň se tento souhlas vztahuje na ukládání shromážděných dat po dobu obchodní spolupráce. Potvrzením účasti a 
zasláním podkladů pro propagaci na výstavě dává vystavovatel souhlas se zveřejněním informací v rámci propagace výstavy a  pořizováním 
fotografických a audiovizuálních záznamů v prostorách výstaviště a na venkovních výstavních plochách k propagačním účelům pořadatele. 

Společnost HOBBY TIME ON, s.r.o. se v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů zavazuje uchovat údaje jen pro svou potřebu a nepředávat je 

třetím osobám. Osobní údaje jsou chráněny podle Zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Jsou použ ity jen pro komunikaci s 
vystavovatelem a vnitřní potřeby firmy. 

 
V ______________________dne_____________ 
       
      Podpis, razítko _____________________ 



Všeobecné obchodní podmínky 
 

1. HOBBY TIME ON s.r.o., Studenec 3, PSČ 798 16, Čelechovice na Hané, Česká republika, (dále jen organizátor). 
2. VYSTAVOVATEL je fyzická nebo právnická osoba, která zašle podepsanou závaznou přihlášku k účasti. 
3. Potvrzením přihlášky ze strany organizátora dochází k uzavření smlouvy, kterou se organizátor zavazuje za 
dále uvedených podmínek pronajmout vystavovateli výstavní plochu za účelem prodeje a prezentace zboží či 
služeb. S pronájmem výstavní plochy jsou bezplatně spojeny služby: běžný úklid, odvoz odpadků, připojení na 
elektřinu, bezplatné parkování během akce. 
4. Po obdržení závazné přihlášky od vystavovatele, zašle organizátor potvrzení přijetí společně se zálohovou 
fakturou za pronájem. 
5. Vystavovatel je povinen uhradit nájemné za objednanou výstavní plochu do doby splatnosti uvedené na 
faktuře. Při nesplnění této podmínky je organizátor oprávněn od smlouvy odstoupit. 
6. Při zrušení účasti vystavovatelem se vystavovatel zavazuje zaplatit organizátorovi storno poplatek sjednaný 
následovně: 
 Při zrušení od 50 do 45 dní před akcí 30% z fakturované částky. 
 Při zrušení od 40 do 30 dní před akcí 50% z fakturované částky. 
 Při zrušení do 30 dní před akcí 100% z fakturované částky. 
Zrušení účasti je nutné provést písemnou formou.  
7. V případě, že se výstava neuskuteční, budou všechny přihlášky považovány za zrušené a vystavovatelům 
budou vráceny všechny uhrazené platby. 
8. Přenechání výstavní plochy do užívání třetí osobě je dovoleno pouze s předchozím písemným souhlasem 
organizátora. 
9. Podrobné organizační informace, informace o instalaci a likvidaci stánků a prezentací obdrží vystavovatel v pokynech 
před zahájením výstavy. 

10. Vystavovatel se zavazuje prodávat zboží a nabízené služby, které jsou v souladu s informacemi na přihlášce. 
Zavazuje se být během konání výstavy přítomen nebo zastoupen ve svém stánku a mít ho zpřístupněn 
zákazníkům.  
11. V prostorách výstavy je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. Veškeré elektrické spotřebiče a 
prodlužovací kabely se mohou používat pouze v provozuschopném a bezpečném stavu, schváleném Českou 
státní zkušebnou. Výjimky je možné udělit jen se souhlasem organizátora. Po ukončení otvírací doby výstavy je 
vystavovatel povinen odpojit všechny elektrospotřebiče od elektrického proudu. 
12. Vystavovatel je oprávněn propagovat svoje zboží a služby jen ve vlastním stánku.  
13. Plakáty, bannery a jiné propagační materiály mohou být umístěny mimo stánek vystavovatele pouze se 
souhlasem organizátora a v místech k tomu určených. 
14. Instalace stánků zajišťuje výhradně vystavovatel vlastními prostředky a na vlastní náklady.  
15. Vystavovatel se zavazuje, že bude mít svůj stánek otevřen do konce provozní doby výstavy a že neukončí 
svou činnost dříve. V případě že vystavovatel ukončí svou prezentaci dříve, je povinen zaplatit organizátorovi 
pokutu ve výši 2000 Kč. 
16. Organizátor nezodpovídá vystavovateli za zničení, ztrátu či poškození jeho zařízení a zboží v průběhu 
výstavy, tak i před či po skončení výstavy. 
17. Vystavovatel souhlasí s účastnickými podmínkami a zavazuje se je respektovat. Smluvní vztah se řídí 
ustanoveními Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku. Případné spory řeší české soudy. 
 
 
 
 
 
 

V ___________________dne______________ Podpis: 


