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Základní údaje 

Název společnosti (firma, oddíl apod.)       

Sídlo společnosti       

IČ/DIČ       

Korespondenční adresa (liší-li se od sídla)       

Kontaktní osoba (jednatel) Jméno:      Tel.:      

Údaje uvedené v seznamu vystavovatelů v katalogu 

Název       

www       

Kategorie (zaškrtněte) 

Registrační poplatek: 

Firmy: 1.000 Kč 

Kluby, oddíly: 500 Kč 

Neziskové organizace: dle domluvy s pořadatelem 

 oddíly (kluby a oddíly) 

 

 nezisková organizace (vyjma sportovních klubů a oddílů) 

  firmy (výrobci a prodejci sportovních potřeb, 

sportovní centra, pořadatelé sportovních akcí atd.) 

 

Účast na veletrhu SPORT LIVE je zpoplatněna registračním poplatkem. Instrukce k platbě obdržíte po odeslání přihlášky na veletrh společně s jejím potvrzením. Poplatek zahrnuje 
výstavní plochu, zapůjčení vybavení, energie, prezentace na kostce + pásu a zápis v katalogu vystavovatelů. 

 

Kontaktní osoba na veletrhu   

Jméno       

Mobil       

Email        

Název a web každého vystavovatele budou uvedeny v elektronickém katalogu, který bude prezentován na webových www.sportparkliberec.cz/sport-live . 

 

Veletržní prezentace 

Velikost výstavního prostoru (m2/rozměry)       

Umístění výstavního prostoru  uvnitř (výstavní plocha v Home Credit Areně)   venku (výstavní prostor v areálu Home Credit Areny) 

Stůl (počet ks – max. 2x klasický + 2x bistro stolek)         

Židle (počet ks – max. 4ks)       

Připojení k elektřině  ANO   NE 

Vlastní vybavení (uveďte, jaké vybavení s sebou 

přivezete – např. stan, nafukovací oblouk, tatami….) 
      

Jiné vybavení (po dohodě)       

Prezentace na multimediálním zařízení   Multimediální kostka   Multimediální pás 

Možnost prezentace na multimediálních zařízeních Home Credit Areny (kostce a pásu) je poskytována zdarma k výstavnímu prostoru. Na kostce je možné se prezentovat video spotem  
nebo logem, na pásu logem nebo textem. Podklady pro prezentaci na multimediálním zařízení zašlete spolu s přihláškou, nejpozději však do 31. 7. 2018. Na později zaslané podklady 
nebude brán zřetel. Podklady pro prezentaci na kostce a pásu zašlete prosím ve správném formátu. Více informací najdete v prezentaci veletrhu SPORT LIVE 2018. Video spot umístěný 

na kostce může mít délku max. 30 vteřin. 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ 



 

 

Inzerce v katalogu 

Mám zájem    ANO                      NE 

Cena 1 strana – formát A5 3 000 Kč bez DPH 

Data k inzerci je nutné dodat nejpozději do 31. 7. 2018.  Specifikace dat: formát A5, pdf s ořezovými značkami 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM 

Doprovodný program bude probíhat na ploše Home Credit Areny a bude se skládat z nejrůznějších sportovních show a exhibic. Pokud máte zájem prezentovat se v rámci 

doprovodného programu veletrhu, vyplňte prosím další část přihlášky. Stejně jako v předchozích letech budeme i letos rádi, pokud přijdete s novými a originálními nápady, jak právě 

Váš sport či sportovní aktivity poutavě a netradičně prezentovat návštěvníkům veletrhu. 

Doprovodný program je rozdělen do tří po sobě jdoucích bloků – každý vystupující se prezentuje v každém z těchto bloků, tj. třikrát v průběhu otevírací doby veletrhu. Maximální délka 

jednoho vystoupení je 7 minut, vystoupení mohou být v jednotlivých blocích různá. O konečném čase a délce vystoupení rozhoduje organizátor veletrhu, který si zároveň vyhrazuje 

právo výběru vystoupení při velkém počtu zájemců. Rozhodujícím kritériem v tomto případě bude popis vystoupení a datum doručení této přihlášky. 

Údaje o vystoupení 

Název vystoupení       

Popis vystoupení 

(popište prosím vystoupení co nejpodrobněji – dle tohoto popisu bude 
uskutečněn výběr vystoupení v rámci doprovodného programu) 

      

Délka vystoupení 

(do závorky prosím uveďte minimální požadovaný čas pro vystoupení) 

      

Počet vystupujících       

Kontaktní osoba (pro vystoupení v doprovodném programu veletrhu)       

Uvedená osoba je během veletrhu zodpovědná za dodržování daného časového harmonogramu svého vystoupení. Při změně osoby nás neprodleně kontaktujte. V případě, že se 

vystupující nedostaví včas na vystoupení, bude automaticky vyřazen z programu. 

Organizační informace 
Termín uzávěrky přihlášek: 31. 7. 2018 

Vyplněnou, orazítkovanou a podepsanou přihlášku zašlete emailem na níže uvedené kontaktní osoby.  

 

Vaše kontaktní osoba pro veletrh SPORT LIVE 2018: 
  Marek Luft  luft@homecreditarena.cz   731 645 965 

 

 

Všeobecné podmínky účasti na veletrhu SPORT LIVE 2018 
1. Vystavovatel nesmí přenechat třetí straně svá potvrzená práva na výstavní prostor a/nebo další služby, a to ani jejich část, bez písemného souhlasu pořadatele. Toto ustanovení se vztahuje i na rozšíření účasti 

přizváním spoluvystavovatele. 

2. Vystavovatel nesmí vystavovat mimo plochu, která mu byla přidělena. Rozšíření výstavního prostoru je možné jen se souhlasem pořadatele. 

3. Vystavovatel je zodpovědný za bezpečnost svého výstavního prostoru. Vystavovatel nese též plnou zodpovědnost za všechny další služby dojednané nad rámec této přihlášky. 

4. Vystavovatel ručí v plné výši za veškeré jím způsobené škody na majetku pořadatele, přiděleném výstavním prostoru a vybavení a také majetku ostatních vystavovatelů, a to i v případě, že škodu způsobil jeho 

subdodavatel. 

5. Vystavovatel musí zajistit, aby veškeré jeho exponáty, zboží a výstavní materiály vyhovovaly všem příslušným hygienickým, protipožárním a bezpečnostním předpisům. 

6. Vystavovatel je oprávněn propagovat svou společnost, exponáty, zboží a výstavní materiály pouze tak, aby nebyl rušen provoz ostatních výstavních prostor. 

7. Nestandardní konstrukce nebo dekorace mimo přidělený výstavní prostor musí být vždy dopředu konzultovány s pořadatelem. 

8. Označení výstavního prostoru, aranžérské prvky a jiné dekorace nesmí být přilepené ani přibité ke stěnám a zařízení Home Credit Areny. V případě poškození výše uvedeným způsobem je vystavovatel povinen 

uhradit škodu ve výši nákladů na opravu. 

9. Pokud si vystavovatel nepřevezme přidělený výstavní prostor, vybavení a/nebo služby ve stanovené době, je pořadatel oprávněn zrušit veškeré poskytované služby a využít tento výstavní prostor, vybavení 

a/nebo služby jiným způsobem a vystavovatel je v takovém případě povinen uhradit pořadateli již vynaložené náklady spojené s přípravou přiděleného výstavního prostoru, vybavení a/nebo dalších služeb. 

10. Reklamaci dodaných služeb lze uplatnit v průběhu veletrhu formou zápisu s garantem pořadatele opatřeným podpisem obou stran. Na reklamace uplatněné po skončení veletrhu nebude brán zřetel. 

11. Vyplněním této přihlášky vystavovatel souhlasí se zpracováním údajů za účelem organizace veletrhu. 

12. Sjednané podmínky v této přihlášce a cenová ujednání jsou považovány za obchodní tajemství. 

13. Vystavovatel je povinen seznámit se s Všeobecnými podmínkami účasti na veletrhu SPORT LIVE 2018 a stejně tak s nimi seznámit všechny své zaměstnance, příp. další osoby, které budou po dobu veletrhu 

působit v místě konání. 

14. Kapacita výstavní plochy je omezena, v případě naplnění pořadatel nebude přijímat další vystavovatele. 

15. Odesláním vyplněné a podepsané přihlášky se vystavovatel zavazuje dodržovat Provozní a návštěvní řád Home Credit Areny umístěném na webových stránkách www.sportparkliberec.cz. 

16. V rámci veletrhu není vystavovatelům povolen prodej občerstvení spadajících do exklusivity cateringových služeb. 

 

V  dne    

   Podpis odpovědné osoby 

 

mailto:luft@homecreditarena.cz

