
 
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA   
     
K ÚČASTI NA  
22. HRADECKÉ STAVEBNÍ VÝSTAV Ě - STAVBA A ZAHRADA  
VE VÝSTAVNÍCH PROSTORÁCH 
KONGRESOVÉHO CENTRA ALDIS  V HRADCI KRÁLOVÉ 
VE DNECH 22. - 24.3. 2019 
                                                                             UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:  15.2. 2019  

OBCHODNÍ JMÉNO: 

ADRESA: 

TELEFON:       FAX: 

ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK:    Email: 

BANKOVNÍ SPOJENÍ: 

IČO:       DIČ: 
 

ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁME VÝSTAVNÍ PLOCHU: 
KRYTÁ PLOCHA                                           m²             1150, -  Kč/ m² 
NEKRYTÁ PLOCHA                                           m²               500, -  Kč/ m² 
ÚČASTNICKÝ POPLATEK               1. 700, - Kč  
POPLATEK                                    
ZA  SPOLUVYSTAVOVATELE 

             1. 700, - Kč  

NA STÁNKU BUDOU SPOLUVYSTAVOVAT TYTO FIRMY: 

 
 

DRUH VYSTAVOVANÉHO ZBOŽÍ / SLUŽEB /: 

 
 
VÝSTAVBA STÁNKU BUDE PROVEDENA: 
POŘADATELEM   
VLASTNÍM ZAJIŠT ĚNÍM  
CELKOVÁ VÝŠKA STÁNKU  
/v p řípadě neuvedení t ěchto údaj ů předpokládáme celoplošnou výšku stánku 250 cm/   

BEZ VÝHRAD SOUHLASÍME SE ZNĚNÍM VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK A INFORMACÍ, KTERÉ JSOU UVEDENY 
V PŘÍLOZE TÉTO PŘIHLÁŠKY. UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH. ŽÁDÁME O ZASLÁNÍ ZALOHOVÉ             
FAKTURY NA PRONÁJEM OBJEDNANÉ PLOCHY A REGISTRAČNÍ POPLATEK, ABYCHOM MOHLI BÝT                     
PO JEJÍ ÚHRADĚ ZAREGISTROVÁNÍ JAKO VYSTAVOVATELÉ. ZAVAZUJEME SE, ŽE UHRADÍME VŠECHNY               
ZÁLOHOVÉ FAKTURY A KONEČNOU FAKTURU VČ. DPH VE LHŮTÁCH SPLATNOSTI.  
ORIGINÁL PŘIHLÁŠKY ZAŠLETE ZPĚT NEJPOZDĚJI DO 15. 2. 2019 NA ADRESU: 

 
KJ výstavnictví 
JOKA HK spol. s r.o.      Datum, razítko a podpis:  
Československé  armády 282/15  
500 03 Hradec Králové      
Email: joka_hk@volny.cz, juklicek.milan@volny.cz  
www.kjvystavnictvi.cz        
 
NÁKRES STÁNKU:    1 m 
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OBJEDNÁVKA TECHNICKÉ REALIZACE 
STÁNKU,VYBAVENÍ A DALŠÍCH SLUŽEB     
 
FIRMA - VYSTAVOVATEL 
 
 
Uzávěrka p řihlášek:  15.2. 2019 

 

Text firemního nápisu : 

 
 
 

 
Uvedené ceny jsou bez DPH. 
 
 
 
 
 
 

VYBAVENÍ A SLUŽBY CENA ZA JEDNOTKU POČET 
Stánek - systém Kombina bez atiky (montáž,             
demontáž, půjčovné) 

 
640,- Kč/m² 

 

Stěnový panel bílý 1000 x 2500 mm (do 4 kusů) 390,- Kč/ks  
Stropní rastr 1000 x 1000 mm 160,- Kč/m²  
Vitrína 1000 x 500 x 2500 mm   /prosklená/            1590,- Kč/ks  
Prodejní pult s policí 500 x 1000 x 1000 mm 570,- Kč/ks  
Policový regál  850 x 400 x 2000 mm 350,- Kč/ks  
Lednička 170 litrů            1260,- Kč/ks  
Stůl jednací 290,- Kč/ks  
Židle 190,- Kč/ks  
Koš odpadkový   40,- Kč/ks  
Stojan na prospekty 240,- Kč/ks  
Bodové světlo, zářivka 220,- Kč/ks  
Halogenový reflektor 450,- Kč/ks  
Dveře uzamykatelné /  shrnovací / 700,- Kč/ks  
Věšák stojanový 130,- Kč/ks  
Věšák nástěnný   95,- Kč/ks  
Kuchyň /závěsná skříň, zapojení vody a odpadu,spotřeba vody, 
průtokový ohřívač/ 

           2700,- Kč/ks  

Uzamykatelná skříň 690,- Kč/ks  
Atika na firemní nápis 300 x 1000 mm 120,- Kč/bm  
Firemní nápis na atice 
Firemní logo na atice 

60,- Kč/ 1 písmeno 
             600,- Kč 

 

Přívod a spotřeba el. energie do 2,5 kW 
/prodlužovací kabel se 3 zásuvkami,  elektrorevize/ 1450,- Kč  

Přívod a odpad vody 2900,- Kč  



KATALOG -  ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA 
REGISTRACE A INZERCE 

                                                             
 
 
                                                                          
   

 Uzávěrka objednávek : 15.2. 2019 
Pro přihlášené vystavovatele: 
 

Povinný zápis do abecedního seznamu vystavovatel ů v následujícím rozsahu 4 řádků 
zdarma  

Název firmy: 

Adresa vč. PSČ: 

 

Telefon         fax: 

Email:       www: 
  
Pro účel fakturace:  

IČO:         DIČ : 

 
Text k publikování: 

( bude uveden pod Vaší firmou v abecedním seznamu v ystavovatel ů -100,- Kč za jeden řádek = cca 50 znak ů ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

Zveřejnění firemní značky - loga : ( cena 500,- Kč ) 

 NE:              ANO:                Přikládáme reprodukovatelný podklad: � 

 

Prospektová služba:         1500,- Kč  ano: �      ne:  � 
 
Inzerce v katalogu :    

Celá strana:                                              1200,- Kč  ano: �  
 ne: � 

Polovina strany:           600,- Kč  ano: �  
 ne: � 
Souhrn:  v p říloze zasíláme............ stran textu,  .......... ..... ks foto, .............ks filmu 
 
Uvedené ceny jsou bez DPH. 
       Razítko a podpis : 



 
 
 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 
A  INFORMACE 
 
Pořadatel výstavy: 
KJ výstavnictví 
 
JOKA HK  spol. s r.o.  
Československé. armády 282/15 
500 03 Hradec Králové 
IČO: 25285416  DIČ: CZ25285416                            
tel.:  603 780 162  
Email : joka_hk@volny.cz 
www.kjvystavnictvi.cz 
 
Název akce: 
22. HRADECKÁ STAVEBNÍ VÝSTAVA 
                   STAVBA A ZAHRADA 2019 
 
Organizáto ři výstavy: 
Josef Kašpar 
email  :   joka_hk@volny.cz 
tel.:       :   603 780 162 
PaedDr. Milan Juklí ček                                          
email   :  jukliček.milan@volny.cz 
tel.      :    605 156 045 
 
Uzávěrka p řihlášek:                                15.2. 2019 
Termín konání:                               22. –2 4. 3. 2019 
Provozní doba:     pá-so             10,00 –18 00 hodin 
         ne          10.00 –16,00 hodin  
Montáž vlastních stánk ů: 
21. 3. 2019                           7,00 – 18,00 hodin 
Návoz exponát ů: 
21. 3. 2019            7,00 – 18,00 hodin 
Demontáž stánk ů: 
24. 3. 2019                        16,00 – 22,00 hodin 
25. 3. 2019                                   7,00 – 11,00 hodin  
 
Výstavní plocha: 
Je zajištěna v Kongresovém centru 
ALDIS  v Hradci Králové 
Eliščino nábřeží 375 
500 02 Hradec Králové 
a přilehlých prostorách.  
 

Pořadatel pronajímá: 

Krytou výstavní plochu bez zařízení, s možností  
přivedení el. energie. Venkovní výstavní plocha bude 
vymezena na volných plochách výstaviště. Výstavní 
prostory jsou centrálně osvětleny, v objektu je 
kompletní zařízení pro výstavy vč. nákladního výtahu. 
Parkoviště pro vystavovatele i návštěvníky je 
v bezprostřední  blízkosti výstavního centra ALDIS. 
V návaznosti  na výstavní prostory je umístěno 
občerstvení  v restauraci.  Nájemné za krytou výstavní 
plochu zahrnuje osvětlení výstavních prostor, běžný 
úklid před   výstavou a po ní, pořadatelskou 
službu,požární službu, zdravotní zajištění, noční 
ostrahu, katalog, výstavní průkazy a společenský 
večer. Ubytování si zajišťuje vystavovatel. 

Technickoprovozní podmínky: 
Na základě objednávky tech. realizace stánku vč. 
vybavení a dalších poskytnutých služeb pořadatel 
zajistí výstavbu stánku a vybavení dle objednávky. 

Cenami uvedenými v objednávce se rozumí ceny 
půjčovného za kus nebo m2 po celou dobu akce vč. 
montáže a demontáže. Stavba stánku je nabízena a 
realizována pořadatelem. Vystavovatel, který 
nevyužije této nabídky a stavbu stánku si zajišťuje 
sám, je povinen předložit půdorys a zaslat společně 
s přihláškou. Vystavovatel je povinen dodržovat rastr 
výstavní plochy. U výškových dominant nad 250 cm 
musí umístění stánku  konzultovat/platí pro vnitřní 
výstavní prostory/ s organizátory výstavy. 
Architektonické ztvárnění a celková koncepce výstavy 
bude zajištěna organizátory výstavy tak, aby provoz 
jednotlivých expozic nerušil nebo neomezoval ostatní 
expozice. Vystavovatel je povinen opustit výstavní 
plochy po demontáži ve stavu,  v jakém  byla před 
zahájením  montáže /odstranit lepící pásky, nápisy na 
výstavních panelech/. V případě poškození výstavní 
plochy nebo výstavního zařízení  /řezáním, vrtáním, 
poničením, pošpiněním a pod./ je vystavovatel 
povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši. 
Bezpečnostní p ředpisy:  

Po dobu konání výstavy i při její montáži a demontáži 
je ve všech krytých  prostorách areálu zákaz kouření. 
Vystavovatel je povinen dodržovat v průběhu 
montáže, po celou dobu konání výstavy a demontáže 
právní předpisy České republiky a technické normy 
pro výše uvedené oblasti vč. bezpečnosti práce a 
manipulace s veškerým tech. zařízením. Dále je 
povinen respektovat příslušné protipožární předpisy 
platné pro jednotlivé výstavní prostory a pokyny 
odpovědných pracovníků požární asistenční služby a 
pracovníků pořadatele výstavy. 
Pojišt ění: 

Pořadatelé nezodpovídají na výstavišti 
vystavovatelům /ani spoluvystavovatelům/ za ztrátu, 
zničení nebo jakékoliv poškození exponátu, vybavení 
a zařízení stánků. Vystavovateli je proto doporučeno 
nechat si pojistit všechny exponáty /i u 
spoluvystavovatelů/na celou dobu jejich přítomnosti 
na výstavišti  proti veškerým nebezpečím, která pro 
majetek vystavovatele přicházejí v úvahu. 
Pro tyto potřeby zajišťuje pořadatel v den         
instalace a po celou dobu výstavy účast            
pojišťovací firmy: 
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 
Platební podmínky: 

Teprve po té, až bude fakturovaná částka 
prokazatelně na příslušném účtu, bude vystavovatel 
zaregistrován. Zálohová faktura za objednané služby 
bude zaslána v plné výši před zahájením výstavy a její 
úhrada bude podmínkou pro zahájení montáže 
expozice. Konečná  faktura,  spolu s DPH a 
odečtením záloh, bude zaslána  po ukončení výstavy. 
Pokud vystavovatel  v požadovaném termínu neuhradí 
poplatky za pronájem plochy a registrační poplatek 
v plném rozsahu, organizátor potvrdí pronájem plochy 
jinému zájemci. Potvrzením závazné přihlášky vzniká 
smluvní vztah. Stornuje-li vystavovatel účast, uhradí 
50% zálohy za vzniklé náklady pořadatelům. 
Výstavní plocha bude p řidělena podle po řadí  
došlých p řihlášek a uhrazených faktur. 

 


