
Všeobecné výstavné podmienky 

Salón Piva Košice 2016 
Termín: 1.-2.4.2016 
Uzávierka prihlášok: 29.2.2016

Čl.1 
Organizátor: 
Marko production s.r.o., Jakabova 57, 821 04 Bratislava 
IČO: 47708441, IČ DPH: SK2024062854, mobil: +421 905 215 740, +421 905 215 741,  
email: salonpiva@salonpiva.sk

Čl.2 
Prideľovanie plochy:

1. Vystavovateľ zasiela prihlášku na adresu organizátora emailom, alebo poštou. 

2. Prihláška je pre vystavovateľa záväzná. Organizátor rozhoduje o jej prijatí, krátení alebo 
odmietnutí, pričom maximálne prihliada na požiadavky vystavovateľa. Vystavovateľ je povinný 
poslať podpísanú Záväznú prihlášku aj s podpísanými Všeobecnými výstavnými podmienkami 
Organizátora mailom (salonpiva@salonpiva.sk), alebo poštou na jeho poštovú adresu: Marko 
production s.r.o., Jakabova 57, 821 04 Bratislava. 

3. Pridelenie výstavnej plochy bude potvrdené vystavovateľovi organizátorom mailom. 

4. Vystavovateľ sa zaväzuje voči organizátorovi splniť všetky záväzky vzniknuté z dôvodu jeho 
prípadnej neúčasti. 

5. Pridelenú výstavnú plochu nesmie vystavovateľ prenajať, alebo bezodplatne poskytnúť tretej osobe. 

6. Podpísaním Záväznej prihlášky vystavovateľ prehlasuje, že si záväzne objednáva priestor len 
pre seba (svoju firmu) a nebude v týchto priestoroch prezentovaná iná firma, príp. produkty 
inej firmy. V opačnom prípade ak organizátor výstavy počas alebo tesne pred výstavou zistí, že 
tomu tak nie je, musí vystavovateľ, ktorý toto poruší a ktorý si daný priestor objednal, zaplatiť 
organizátorovi pokutu vo výške 500,00 (slovom päťsto) Eur bez DPH! 

7. Organizátor výstavy si vyhradzuje právo rozhodnúť o možnosti prenajatia jedného priestoru 
viacerým subjektom. 

8. Výstava je otvorená od 15:00 do 23:00 hod. v každom výstavnom dni (1-2.4.2016). Každý 
vystavovateľ je povinný dodržať stanovený čas začiatku aj ukončenia výstavy a mať svoju 
prezentáciu prístupnú pre návštevníkov výstavy. Každý vystavovateľ už musí byť pripravený 
min. 1/2hod. pred začiatkom výstavy. Vystavovateľ, ktorý toto poruší, zaplatí organizátorovi 
pokutu vo výške 500,00 (slovom päťsto) Eur bez DPH!

Čl.3 
Platobné podmienky a organizácia predaja piva: 

1. Prenájom priestorov je pre malý remeselný pivovar zdarma v rozsahu cca 2x2m. 

2. Predaj piva bude prebiehať iba prostredníctvom žetónov, ktoré bude výhradne predávať 
organizátor výstavy a budú jediným oficiálnym platidlom na výstave. 

3. Hodnota žetónu bude 0,50 €. Vystavovateľ si určí cenu (počet žetónov) a objem degustačnej 
vzorky (degustačný pohár bude ciachovaný na 1 aj 2 dcl) podľa svojho uváženia a druhu piva. 

4. Vystavovatelia odovzdajú žetóny organizátorovi tesne po výstave, alebo podľa potreby to môže 
byť aj počas výstavy. Organizátor si bude účtovať províziu 30% z hodnoty žetónu, 
vystavovateľovi zostane 70% jeho hodnoty. Po vzájomnej dohode môže organizátor preplatiť 
žetóny vystavovateľa aj v hotovosti, po skončení Salónu Piva. 
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5. Každý návštevník dostane na vstupe degustačný pohár. Páskou bude označený iba personál 
vystavovateľa a prípadne aj VIP hostia. 

6. Je prísny zákaz predávať pivo návštevníkom mimo oficiálneho degustačného pohára a v 
hotovosti na účet vystavovateľa. Predaj musí prebiehať iba prostredníctvom zakúpených 
žetónov. Ak organizátor zistí porušenie týchto pravidiel, má právo okamžite uzavrieť expozíciu 
vystavovateľa a pokutovať ho sumou vo výške 500,-€ bez DPH. 

Čl.4 
Exponáty: 

1. Exponátom sa rozumie výrobok, tovar alebo právo k hnuteľným statkom, ktoré sú záväzne 
prihlásené a vystavené v priestore stanovenom organizátorom a ktoré odpovedajú 
nomenklatúre výstavy. 

2. Dovoz a odvoz exponátov sa riadi pokynmi organizátora. Za exponáty neodvezené do 
ukončenia termínu demontáže účtuje organizátor manipulačné a skladové poplatky a neručí za 
ich stratu a poškodenie. 

3. Príjem exponátov si zabezpečuje zásadne vystavovateľ. 

Čl.5 
Výstavba a inštalácia expozície, montáž exponátov: 

1. Nástenné hydranty, požiarne hlásiče, hasiace prístroje a iné zariadenia zaisťujúce bezpečnosť 
nemôžu byť zastavané. Zásahy do objektu sú zakázané. Všetky práce súvisiace s úpravou 
týchto plôch je vystavovateľ povinný si objednať u organizátora. Termíny montáže, demontáže 
a prevádzkovú dobu určuje organizátor. Pri výstavbe expozícií a predvádzaní exponátov sú pre 
vystavovateľov záväzné technicko-bezpečnostné predpisy Hotela Centrum Košice (Domu 
Techniky Košice).

2. Vystavovateľ zodpovedá za všetky zariadenia zapožičané od organizátora a je povinný ich vrátiť 
po skončení výstavy nepoškodené. 

3. Za poškodené výstavné plochy a zariadenia je vystavovateľ povinný uhradiť škodu 
organizátorovi.

4. Výstavné priestory budú k dispozícii už vo štvrtok 31.3.2016 od 12:00hod. 

5. Vystavovateľ je povinný odovzdať výstavný priestor v pôvodnom stave, prázdny, vyčistený a 
nepoškodený. Všetky priestory musia vystavovatelia odovzdať ihneď po skončení Salónu Piva, 
najneskôr 3.4.2016 do 11:00 hod.

Čl.6 
Propagácia: 

1. Vystavovateľ je oprávnený na výstave propagovať svoje výrobky iba vo vlastnej expozícii.

Čl.7  
Poistenie: 

1. Organizátor nezodpovedá vystavovateľovi ani jeho spoluvystavovateľom za stratu, zničenie, či 
akékoľvek poškodenie exponátov, vybavenie a zariadenie stánku, tovaru, obalov a baliaceho 
materiálu, bez ohľadu na to, či sa zničenie alebo iné poškodenie stalo pred začatím, v priebehu 
alebo po skončení výstavy. Vystavovateľ k tomuto účelu uzavrie poistenie s poisťovňou podľa 
vlastného výberu, príp. organizátor môže toto poistenie vystavovateľovi sprostredkovať. 

2. Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené vlastnou činnosťou. Vystavovatelia, ktorí si 
realizujú výstavné expozície sami a firmy zabezpečujúce realizáciu expozícií, sú povinní mať 
počas montáže, v priebehu výstavy a demontáže uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody 
spôsobené vlastnou činnosťou. Odporúčame vystavovateľom uzavrieť Pripoistenie prenajatých 
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priestorov – pripoistenie k poisteniu zodpovednosti za škodu a majetok. Pokiaľ nemá 
vystavovateľ toto pripoistenie, za poškodené výstavné plochy a zariadenia Starej tržnice 
Bratislava, je vystavovateľ povinný uhradiť škodu organizátorovi. Uvedené poistenie sú povinní 
na požiadanie preukázať. V prípade, že táto podmienka nebude splnená alebo nebude daný 
subjekt schopný túto okolnosť preukázať, je organizátor oprávnený zabrániť jeho vstupu do 
výstavných priestorov až do zjednania nápravy. 

3. Organizátor počas montáže, demontáže a priebehu výstavy zabezpečuje všeobecné stráženie 
výstavných priestorov. Všeobecné stráženie zabezpečované organizátorom nevylučuje možnosť 
vzniku škody na veciach alebo osobách. Stráženie svojho majetku, resp. expozície, si každý 
vystavovateľ objednáva na svoj účet. Organizátor výstavy musí byť o tomto informovaný.

Čl.8: 
Technicko-bezpečnostné predpisy: 

1. Všetci vystavovatelia, ktorí budú realizovať svoje expozície podľa projektovej dokumentácie, sú 
povinní ju pred začatím realizácie predložiť organizátorovi, ktorý zaistí jej posúdenie a 
odsúhlasenie požiarnym technikom. 

2. Vo všetkých priestoroch je v dobe prípravy, konania a demontáže zákaz fajčiť. V expozíciách 
nesmú byť skladované žiadne horľaviny, výbušniny, kyseliny a jedy. Všetky materiály použité na 
stavbu expozícií musia byť v nehorľavej úprave alebo impregnované proti horeniu. Druhy a 
množstvá týchto použitých materiálov musia byť súčasne s predložením projektu oznámené. 

3. Zároveň musia byť dodržané platné protipožiarne predpisy.

Čl.9 
Záverečné ustanovenie: 

1. Vystavovateľ môže uplatniť reklamáciu za práce a služby poskytnuté organizátorom u 
zodpovedného pracovníka písomnou formou bez zbytočného odkladu najneskôr deň pred 
ukončením výstavy, inak právo zaniká. 

2. Ak nie je stanovené inak, organizátor je oprávnený v prípade porušenia niektorého z 
ustanovení týchto podmienok vylúčiť vystavovateľa z ďalšej účasti na výstave či inej 
sprievodnej akcii. V takom prípade nevzniká vystavovateľovi žiadny nárok na náhradu 
prípadných škôd. 

3. V prípade, že organizátor v dôsledku ním nezavinených okolností (vis major) nemôže začať 
výstavu či inú sprievodnú akciu po celú dobu jej trvania, alebo jej časť na celom výstavisku, či 
na jeho časti alebo na inom mieste konania akcie, upovedomí o tom vystavovateľa. Všetky 
záväzky vzniknuté organizátorovi uzavretím zmluvy o účasti vystavovateľa zanikajú. V tomto 
prípade nepripadá vystavovateľovi žiadny nárok na náhradu vzniknutých škôd.

Súhlas vystavovateľa s uvedenými Všeobecnými výstavnými podmienkami:  

Podpis………………………
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