EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO
A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS® 2017
31. 10. - 3. 11. 2017, VÝSTAVIŠTĚ BRNO, PAVILONY G1 a G2
info@gaudeamus.cz; www.gaudeamus.cz

OBJEDNÁVKA ÚČASTI V DOPROVODNÉM PROGRAMU
VĚDA PRO ŽIVOT

Organizátor doprovodného programu/dodavatel
Adresa:
Obchodní rejstřík:
Statutární zástupce:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoby:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Web:
Banka:
Číslo účtu:
IBAN:

MP-Soft, a.s., Příkop 4, 604 16 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4730
Ing. Pavel Mikula, předseda představenstva
440 14 040
CZ 440 14 040
Bc. Pavel Mikula; Dana Jakubjanská
545 176 136 (v pracovní dny 8–16 hodin)
777 278 051, 606 139 304
info@gaudeamus.cz
www.gaudeamus.cz
Komerční banka a.s., nám. Svobody 21, 602 00 Brno
1474844-621/0100
CZ5401000000001474844621

KOMENTÁŘ A INSTRUKCE

ÚDAJE BUDOU UVEŘEJNĚNÉ V KATALOGU
VYSTAVOVATELŮ A NA www.gaudeamus.cz

Uzávěrka objednávek: 20.9.2017
VYSTAVOVATEL

Název:

1. Název a stručný popis exponátu/ů

Charakteristika doprovodného programu:
• V roce 2017 bude mít veletrh Gaudeamus® již podesáté doprovodný program s názvem "Věda pro život".
• Cílem doprovodného programu je prezentovat zajímavé vědecké poznatky, jejich uplatnění v každodenním životě a prakticky je předvést.
• Budoucí studenti se v rámci tohoto doprovodného programu mohou seznámit se zajímavou technikou a jejími vlastnostmi, přírodními
procesy, fyzikálními nebo chemickými jevy, kterým se mohou v průběhu studia naučit.
Podmínky účasti v doprovodném programu:
•
Doprovodného programu „Věda pro život“ se mohou účastnit pouze ti vystavovatelé, kteří mají v Objednávce služeb na výstavě objednánu
expozici o ploše 18 a více m2.
•
Expozice doprovodného programu je určena k prezentaci vědeckých poznatků, technologií, pokusů, exponátů apod.
•
Expozice doprovodného programu může být umístěna odděleně od hlavní expozice vystavovatele, nebo může k hlavní expozici
vystavovatele přiléhat.
•
Expozice doprovodného programu musí být vždy označena logem doprovodného programu Věda pro život.
•
Maximální velikost plochy expozice doprovodného programu je omezena na 1/3 velikosti plochy hlavní expozice vystavovatele zaokrouhlená
na celé m2 nahoru. Například při minimální velikosti hlavní expozice 18 m2 je maximální velikost expozice doprovodného programu
dalších 6 m2.
Instrukce k vyplnění objednávky:
• Veškeré údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem nebo si formulář objednávky stáhněte z internetové adresy www.gaudeamus.cz ve formátu
editoru Word a vyplňte na počítači.
• Uveďte název exponátu nebo prezentované ukázky a její stručný popis.
• Vyplňte velikost předpokládané plochy, na které by Vaše expozice měla být instalována.

OBJEDNÁVÁME NÁSLEDUJÍCÍ VÝSTAVNÍ PLOCHU:
1. Expozice o ploše

Zvláštní
požadavky

Výstavní plocha a vybavení

□ ………..……… m2 x 1 920 Kč = …………….……..Kč

2. Umístění expozice v pavilonu:
Sektor(y) číslo: ……………………………………………..
………………………………………………………………..

Cena za 1 m2 expozice zahrnuje pronájem výstavní plochy, koberec
na celou plochu, označení expozice barevně odlišným límcem, číslem,
názvem vystavovatele a logem doprovodného programu. ● Expozice
neobsahuje obvodové stěny, stropní rastr ani jiné konstrukční prvky
a vybavení. ● Další vybavení expozice si vystavovatel může objednat
v sekci č. 3. ● Expozice registrované do 15. 6. 2017 v doprovodném
programu Věda pro život budou zařazené do propagace výstavy.
Pavilon je rozdělen do sektorů, každý sektor má jedinečné číslo. Dělení
do sektorů a přehled volných je k dispozici na www.gaudeamus.cz. Před
uvedením čísla sektoru do objednávky nahlédněte do aktuálního stavu
obsazení pavilonu na uvedené internetové adrese. Objednávat můžete
pouze sektory vybarvené zelenou barvou. Pokud požadujete expozici
o ploše větší, než je plocha jednoho sektoru, uveďte čísla všech sektorů,
ve kterých má být expozice umístěna. Pokud objednáte všechny sektory
ve čtverci, součástí placené výstavní plochy se stává i vnitřní část
čtverce, určená pro společné zázemí vystavovatelů. ● Sektor(y) expozice
doprovodného programu Věda pro život mohou být situované u hlavní
expozice školy. Vystavovatel však musí respektovat styl a způsob
označení této expozice (límec okrové barvy, logo doprovodného
programu a samostatné číslo expozice), viz podmínky uvedené výše.

3. Další vybavení:
□ Zásuvka 220 V, 0,5 KW
…… ks x 3 480 Kč
□ Stůl 80x80 cm
…… ks x 900 Kč
□ Židle
…… ks x 600 Kč
□ Barová židle
…… ks x 1 188 Kč
□ Stojánek na prospekty
…… ks x 780 Kč
□ Pult 50x50x110cm
…… ks x 1 440 Kč
□ Pult 100x50x81 cm
…… ks x 1 380 Kč
□ Pult 100x50x110 cm
…… ks x 1 560 Kč
3. Další služby a vybavení jinde neuvedené

□ Informační stojan oboustranný
bez grafiky

….… ks x 3 360 Kč

□ Grafika na stěnový panel
□ Grafika na čelní stranu pultu

….… ks x 2 220 Kč
….… ks x 1 140 Kč

Další vybavení zde neuvedené je možné objednat v Objednávce služeb
na výstavě!

OBJEDNÁVKU ODEŠLETE NEJPOZDĚJI DO 15. 6. 2017
NA ADRESU: MP-Soft, a.s., Příkop 4, 604 16 Brno
OBJEDNÁVKU ODEŠLETE NEJPOZDĚJI DO 20. 9. 2017 NA ADRESU: MP-Soft, a.s., Příkop 4, 604 16 Brno

Ceny uvedené v této objednávce jsou bez DPH, a vztahují se na objednávky doručené do 20. 9. 2017. Na objednávky doručené po 20. 9. 2017 se vztahují
ceny o 20 % vyšší než ceny uvedené v této objednávce.

Nedílnou součástí objednávky účasti v doprovodném programu „Věda pro život“ je:
•
vymezení sektoru(ů), ve kterých má být expozice umístěna,
•
příloha č. 1 Objednávky služeb na výstavě s nákresem půdorysu expozice, v případě požadavku na zvláštní tvar nebo členění expozice,
•
vyplnění názvu a popis exponátů nebo prezentované ukázky.

………………………………

Sečtěte cenu všech služeb objednaných v této objednávce. Pokud cenu
nevyplníte nebo uvedete odlišnou cenu, dodavatel si vyhrazuje právo
cenu doplnit nebo součet opravit dle skutečnosti uvedené v objednávce.

Celková cena včetně DPH: ………………………………

Vynásobte celkovou cenu bez DPH konstantou 1,21, což je aktuální
sazba daně z přidané hodnoty. Dodavatel si vyhrazuje právo součin
upravit v případě nesouladu ve výpočtu.

Datum podpisu:

Uveďte datum, kdy objednávku za vystavovatele podepsal statutární
zástupce nebo jím zplnomocněná osoba. V případě neuvedení data
podpisu se za datum podpisu považuje datum doručení objednávky.

Podpis objednávky

Celková cena bez DPH:

………………………………

Podpis a razítko statutárního zástupce vystavovatele
nebo jím pověřené osoby

Potvrzení přijetí objednávky dodavatelem

Objednávku bez podpisu statutárního zástupce vystavovatele nebo jím
pověřené osoby nelze považovat za závaznou. Dodavatel vrátí
nepodepsanou objednávku vystavovateli k doplnění.
Razítko a podpis dodavatele výstavy potvrzuje správnost vyplnění
objednávky, správnost výpočtu celkové ceny, rezervaci a zajištění
objednané výstavní plochy na výstavě, dodávku objednaných služeb.

