
Organizační podmínky pro vystavovatele

Informace pro vystavovatele
Festival Avatar 2019

Termín konání: pátek 14.6.2019 (od 16 hodin) – neděle 16.6.2019 (do 16 hodin)  
uzávěrka přihlášek pro vystavovatele 10.6.2019

Místo konání: DEPO2015, Presslova 14, Plzeň, 301 00 (centrum Plzně, kapacita až 15.000 návštěvníků)  
www.avatarfestival.cz,  www.facebook.com/festivalavatar

Kontakt na organizátora: Mgr. Miroslava Brožová, 733 301 255, info@avatarfestival.cz
fakturační údaje: AVATAR production – Miroslava Brožová, IČ: 405 303 96 (nejsme plátci DPH),  
bankovní účet: ČSOB 248252842 / 0300
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• Profil vystavovatele musí být v souladu s celkovým 
zaměřením festivalu na téma: budoucnost, zdravý životní 
styl, osobní rozvoj.

• Prezentace může proběhnout formou klasického prodeje 
nebo poradenství u stánku/stolku (vnitřní/venkovní), 
ochutnávkovou akcí, slevovými kupóny ke vstupence, 
letáčky, velkoplošnou reklamou, plošnou reklamou  
ve festivalovém časopise, vždy dle konkrétní domluvy  
s organizátorem festivalu.

• Závaznou přihlášku můžete odeslat e-mailem, poštou 
nebo ji odevzdat obchodnímu zástupci organizátora. 
Obratem vám bude zaslána faktura na celkovou 
částku za pronájem prostor, případně za využití 
festivalové propagace. Splatnost faktury je maximálně 
14 dní. Místo je závazně rezervováno v okamžiku 
uhrazení faktury, vystavovatel se tím zároveň zavazuje  
k účasti na festivalu. V případě, že vystavovatel fakturu 
neproplatí v termínu 14 dní, bude jeho účast na festivalu 
stornována.

Zdarma pro každého vystavovatele jsou:
 3 2 víkendové vstupenky pro přátele (celková hodnota 

 2x 960 Kč) 
 3 snídaně formou rautu (so a ne 7,30 – 8,30 hod.)
 3 10 volných vstupenek (hodnota 9.600 Kč) nabízíme 

každému vystavovateli, který zorganizuje pro 
klienty soutěž o vstupenky na svém webu nebo FB

 3 bezplatná inzerce na webu www.avatarfestival.cz
 3 židle, parkování, běžná spotřeba el. proudu
 3 venkovní vystavovatelé si zastřešení výstavní 

plochy zajišťují individuálně

• Oficiální zahájení festivalu pro veřejnost je v pátek  
14. června 2019 v 16 hodin a ukončen je v neděli 16. června 
2019 v 16 hodin. Festival trvá 48 hodin, organizačně  
je zajištěn pro non-stop provoz.

• Instalace prodejních míst je možná od pátku 14. června 
2019 v čase 9 - 15 hodin. Po domluvě je možná instalace 
i den předem ve čtvrtek 13. června 2019. Úklid prodejních 
míst proběhne v neděli 16. června 2019 v čase 16 - 20 hodin. 
Deinstalace (zrušení) výstavních míst není možná před  
16 hodinou, tento požadavek je směrem k vystavovatelům 
zcela zásadní a musí být dodržen.

• Prezentace na výstavná ploše bude pro veřejnost uzavřena 
v čase 21 – 9 hodin (netýká se stánků s občerstvením). 
Doporučujeme stánky zabezpečit na noční čas fólií nebo 
odnést cenné věci. Fyzická ostraha celého prostoru je 
zajištěna organizátorem.

• Pojištění zboží (nebo velkoplošné reklamy) si zajišťuje 
vystavovatel. Pořadatel nezodpovídá za jakékoliv škody 
způsobené během této akce. Vystavovatel je povinen 
dodržovat veškeré právní předpisy České republiky, 
technické normy, bezpečnostní a protipožární předpisy, 
požadavky celní kontroly. Dále je povinen respektovat 
pokyny pořadatele a jím pověřených pracovníků  
a bezpečnostní předpisy areálu DEPO2015.

• Pořadatel si vyhrazuje právo rozmístit výstavní plochy 
dle svých potřeb, vždy po konzultaci s vystavovatelem, 
který odsouhlasí své výstavní místo na plánku areálu  
(nejpozději den před konáním festivalu).

• Parkování při instalaci a deinstalaci výstavního místa je 
zdarma v areálu DEPO2015 na vyhrazeném místě.

• Wi-fi připojení v areálu DEPO2015 je bezplatné.
• Ve všech prostorách DEPO2015 je zákaz kouření.
• Vystavovatel umožní přístup ke zdroji elektrického proudu.
• Pokud se vystavovatel nedostaví minimálně 2 hodiny 

před oficiálním zahájením festivalu, pořadatel si vyhrazuje 
právo disponovat neobsazeným prostorem dle vlastního 
rozhodnutí.

• Storno přihlášky musí být provedeno písemnou formou  
a prokazatelně doručeno organizátorovi akce nebo 
vystavovateli.

 3 do konce února platba nepodléhá storno poplatkům
 3 při stornování v období březen – duben je storno 50% 

z celkové platby
 3 při stornování v květnu je storno 70% z celkové platby
 3 při stornování v červnu je storno 100% z celkové platby
 3 v případě vyčerpání kapacity výstavní plochy budou 

vystavovatelé, kteří projeví zájem o účast odesláním 
přihlášky, neprodleně informování o stornování jejich 
přihlášky z důvodu překročení kapacity areálu

• Každý vystavovatel musí mít označení, které dostane 
ve Festivalovém infocentru. Registrace bude probíhat  
v pátek 9 – 14 hodin nebo po dohodě ve čtvrtek 
9 – 18 hodin. Označení je povinné po celou dobu 
festivalu. Každý vystavovatel má předem určené místo  
v areálu a své zboží nebo služby prezentuje výhradně  
v rámci tohoto místa, pokud není s organizátorem 
dohodnuto jinak (např. formou ochutnávky).

• Organizátor si vyhrazuje právo změn v organizačních  
a technických podmínkách. V případě změn je organizátor 
povinen včas vystavovatele o změnách informovat.


