PRAVIDLA PRO VYSTAVOVATELE NA VÝSTAVĚ INVENT ARENA 2020
9. – 11. 6. 2020
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Základní ustanovení
1.1 Výstava INVENT ARENA 2020, (dále jen „Výstava IA“) je mezinárodní výstava technologických
novinek, patentů a vynálezů, která se koná ve dnech 9. – 11. června 2020 v Třinci ve WERK ARENĚ
(adresa: Frýdecká 850, Třinec, PSČ: 739 61, Česká republika).
1.2 Na Výstavě IA jsou závazná tato pravidla vydaná hlavními organizátory výstavy, tj. Česká hutnická
společnost z.s., se sídlem: Průmyslová 1034, Staré Město, 739 61, Třinec 1, IČO: 00538671 a
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a. s., se sídlem: Průmyslová 100, Staré Město, 739 61 Třinec 1, IČO: 180
50 646.
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Zásady účasti na IA
2.1 Na výstavě INVENT ARENA 2020 se prezentují domácí i zahraniční vystavovatelé v souladu s
tematickým obsahem vyhlášených kategorií výstavy. Vystavovatel je právnickou nebo fyzickou
osobou starší 18 let.
2.2 Účast na Výstavě IA může být buď individuální nebo formou spoluúčasti v rámci dané organizace.
2.3 Vystavovatelé, kteří se chtějí na Výstavu IA přihlásit, musí vyplnit všechny údaje požadované v
elektronické přihlášce – obchodní smlouvě, (dále jen „Přihláška“) a tuto Přihlášku odeslat on-line.
Přihláška je dostupná na webových stránkách www.inventarena.cz. Jiné formy přihlášení
vystavovatele na Výstavu IA, nemusí být organizátorem Výstavy IA akceptovány.
2.4 Po odeslání vyplněné Přihlášky obdrží vystavovatel potvrzovací e-mail o akceptaci jeho Přihlášky
na Výstavu IA. Po akceptaci Přihlášky bude vystavovateli zaslána zálohová faktura s uvedením
objednaných služeb (tj. přesná specifikace stánku, lokalizace stánku, vybavení stánku a ostatní
služby), které si vystavovatel prostřednictvím Přihlášky objednal, včetně ceny objednaných služeb
a data splatnosti faktury. Případné slevy vyhlášené organizátorem budou vystavovateli odečteny
až na zálohové faktuře nikoli při vyplnění přihlášky.
2.5 Organizátor Výstavy IA přiděluje výstavní plochu dle požadavků vystavovatele uvedených
v Přihlášce a dle technických možností organizátora Výstavy IA.
2.6 Smluvní vztah mezi vystavovatelem a organizátorem vzniká až po úplném uhrazení faktury
vystavovatelem (do té doby je přihlášení vystavovatele na Výstavu IA považováno za předběžné).
Pokud vystavovatel neuhradí fakturu v celkové výši a v termínu splatnosti, je organizátor Výstavy
IA oprávněn odmítnout účast tohoto vystavovatele na Výstavě IA.
2.7 Organizátor Výstavy IA si vyhrazuje právo odmítnout účast vystavovatele na Výstavě IA i z jiných
důvodů než těch, které jsou uvedené v bodě 2. 6. (neuhrazení faktury vystavovatelem).
2.8 Přihlášky došlé po stanoveném termínu, do kterého se mohou vystavovatelé na Výstavu IA
přihlásit, budou řešeny samostatně mezi vystavovatelem a organizátorem Výstavy IA.
2.9 Organizátor Výstavy IA neodpovídá za případné škody, které mohou vzniknout na základě chybně
vyplněné Přihlášky vystavovatelem.
2.10 Pokud vystavovatel zruší svou účast na Výstavě IA po 30. dubnu 2020 je povinen uhradit 100 %
ceny za dohodnuté služby, které u organizátora Výstavy IA objednal a uhradil.
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Stánky, vybavení stánků, realizace a propagace
Vystavovatel si může objednat standardní stánek, stánek s dodatečným nábytkem, ale také
individuální projekt s vybavením stánku.
Veškeré změny týkající se individuálního projektu stánku lze provádět nejpozději do 30. dubna
2020 za poplatek.
Vystavovatel odpovídá za poškození resp. zničení jednotlivých elementů stánku a vybavení a je
povinen uhradit veškeré vzniklé škody.
Vystavovatel není oprávněn pronajmout stánek třetím osobám bez souhlasu organizátora IA.
Vystavovatel propaguje v rámci svého stánku pouze své produkty resp. služby, aniž by tím byly
dotčeny stánky okolní.
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Reklama vystavovatele, která zasahuje mimo jeho stánek, musí být předem schválena
organizátorem Výstavy IA. Dle toho v jaké míře a rozsahu bude reklama vystavovatele zasahovat
mimo stánek, bude mu organizátorem vyčíslena cena, kterou je vystavovatel povinen uhradit.
Cena je závislá od ceny výstavní plochy za 1 m2.

Exponáty, doprava, bezpečnost, vstup a vjezd, pojištění
Vystavovatel je povinen doručit exponáty včetně případných reklam do výstavní haly ve WERK
ARENĚ nejpozději den před zahájením Výstavy IA, tj. 8. 6. 2020 do 18:00 hodin. Vystavovatel
ukončí svou činnost na výstavě (tj. likvidace stánku) až po oficiálním ukončení Výstavy IA,
nejpozději však do 18:00 hodin, dne 11. 6. 2020.
Dopravu exponátů a jiných elementů zajišťuje na své náklady a riziko vystavovatel.
Prostor výstavní haly WERK ARENY je zajištěn službou ochranky haly včetně přilehlých prostor.
Všichni vystavovatelé obdrží identifikační karty v množství dle přihlášených osob v Přihlášce.
Podmínkou identifikačních karet umožňujících vstup do prostoru výstavní haly, je úhrada
registračního poplatku vystavovatele.
Identifikační karty nelze postupovat třetím osobám.
Povolení vjezdu vozidlem do výstavní haly IA lze získat na recepci výstavní haly WERK ARENY.
Organizátor Výstavy IA nenese odpovědnost za škody vzniklé vystavovatelům vlivem činností
třetích osob.
Vystavovateli se doporučuje uzavřít pojištění.
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Manipulace s výstavními stánky
5.1 Organizátor Výstavy IA si vyhrazuje právo manipulace s umístěním výstavních stánků dle potřeb
technické realizace. V případě vyčerpání kapacity výstavní plochy budou vystavovatelé, kterým
nelze vyhovět, neprodleně informováni. Pokud k tomu má organizátor závažný důvod, je
oprávněn ještě před zahájením realizace výstavních stánků změnit vystavovateli umístění na
výstavní ploše, aniž by měl vystavovatel nárok na odškodnění či změnu výstavních podmínek.
Rozšíření výstavní plochy je možné pouze se souhlasem organizátora. Pokud se vystavovatel
nedostaví tři hodiny před oficiálním otevřením Výstavy IA (není-li s organizátorem dohodnut
jinak), vyhrazuje si organizátor právo disponovat s neobsazeným prostorem dle vlastního uvážení.
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Požární ochrana
V prostorách celé WERK ARENY v Třinci, kde se výstava koná, je zákaz kouření a manipulace
s otevřeným ohněm.
Všechny hořlavé materiály (kromě typizované výplně stavebních systémů) použité pro výstavu
expozic musí být v úpravě pro snížení hořlavosti, příp. v samozhášivé úpravě. Vystavovatel nebo
realizátor výstavby expozice je povinen v průběhu výstavby předložit prohlášení o nehořlavé
úpravě.
Svařování, pálení, navařování není v prostorách haly WERK ARENY povoleno.
Elektrospotřebiče a topidla se mohou používat pouze v provozuschopném a bezpečném stavu,
schváleném Českou státní zkušebnou, v souladu s návodem k obsluze. Vystavovatel s vlastní
expozicí je povinen předložit revizní zprávu el. zařízení expozice technickému pracovníkovi
výstavy. V případě, že vystavovatel revizi nepředloží, bude tato provedena za úplatu pověřeným
revizním technikem.
Práce s hořlavými kapalinami jako stříkání, natírání a čištění, případně jejich skladování ve
stáncích je zakázáno.
V celé hale WERK ARENY je zakázáno provádět práce, při kterých vzniká drobný hořlavý odpad
(hobliny, piliny).
Vozidla se spalovacím motorem umístěná ve výstavní hale, pokud slouží jako exponát, musí být
zbavena pohonných látek (mimo množství nutné pro vjezd a výjezd) a odpojena od elektrického
zdroje (akumulátor).
Činnosti, při kterých se používá otevřený oheň, je možno provádět výhradně ve venkovním
prostoru, je nutno dodržovat bezpečnou vzdálenost od hořlavých předmětů, min. 1 m. Při těchto
venkovních činnostech je zakázána manipulace s hořlavými kapalinami. Vystavovatel musí mít
vlastní přenosný hasicí přístroj s náplní 2 kg CO2.
K plnění nafukovacích balónků případně reklamních poutačů, smí být použity pouze nehořlavé a
nevýbušné plyny.
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6.10 Při tepelné úpravě potravin musí vystavovatel dbát zvýšené opatrnosti na zajištění požární
bezpečnosti, varné nádoby musí být umístěné v bezpečné vzdálenosti (min. 0,5 m) od hořlavých
předmětů, pod varnou nádobou musí být umístěna nehořlavá podložka, nad varnou nádobou
nesmí být hořlavý materiál do výšky 2 m.
6.11 Manipulaci s tlakovými láhvemi smí vystavovatel provádět v souladu s kap. 6 ČSN O7 8304, není
dovoleno přepouštění plynů ve výstavní hale, s lahvemi na plyny se nesmí házet, nesmí se válet a
musí být zajištěny proti pohybu.
6.12 Během montáže, demontáže a v průběhu výstavy je zakázáno znečišťovat halu WERK ARENY (při
instalaci je možná práce pouze s ručním nářadím).
6.13 Vystavovatelům je zakázáno ukládat jakékoliv předměty do komunikací a zužovat tak profil
únikových cest.
6.14 Vystavovatel je povinen dodržet „Provozně bezpečnostní předpisy“, které jsou platné ve WERK
ARENĚ Třinec.
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Závěrečná ustanovení
Veškerý servis, který si vystavovatel bude objednávat a zajišťovat v termínu konání výstavy je
nutné zajišťovat přes informační help desk Výstavy IA.
Fotografování, filmování je možné pouze se souhlasem organizátorů IA.
Veškeré reklamace vystavovatelů vůči organizátorovi Výstavy IA musí být podány v písemné
formě na informačním help desku Výstavy IA, nejpozději však poslední den výstavy.
Vystavovatel je povinen respektovat ustanovení těchto Pravidel pro vystavovatele Výstavy IA,
které jsou pro obě strany závazné. Vystavovatel je rovněž povinen respektovat závazné předpisy
EU a zákony České republiky.
Ustanovení těchto Pravidel pro vystavovatele Výstavy IA jsou závazná od 15. 9. 2019.
Práva a povinnosti mezi organizátorem Výstavy IA a vystavovatelem se řídí ustanoveními
Obchodního zákoníku, resp. Občanského zákoníku v platném znění dle českého právního řádu.
Případné spory budou řešeny před českými soudy.

Ochrana osobních údajů
V souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ a dále v souladu s
vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vystavovatel souhlasí se
zpracováním osobních údajů v souvislosti s pořádáním mezinárodní výstavy INVENT ARENA.
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Organizátor Výstavy IA může zpracovávat z pozice správce osobní údaje fyzických osob.
Vystavovatel souhlasí zejména se zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo,
emailová adresa, poštovní adresa) za účelem:
uzavření smlouvy a splnění našich smluvních závazků vůči Vám,
plnění zákonných povinností, kterým podléháme,
zasílání např. newsletteru nebo jiných obchodních sdělení a nabídek (obchodní sdělení zasíláme
v souladu se zákonem č. 480/2004Sb., o některých službách informační společnosti, pouze s
Vaším předchozím souhlasem; tento souhlas můžete kdykoliv odvolat),
prosazení našich oprávněných zájmů, například aby naše záznamy byly aktuální a přesné.
Vystavovatel dále souhlasí s uveřejňováním fotografií a audiovizuálních záznamů, na kterých je
zachycen a které budou pořízeny v rámci pořádání výstavy INVENT ARENA za účelem propagace
samotné výstavy, jakož i pro další marketingové aktivity podporující výstavu INVENT ARENA.
Vystavovatel má právo kdykoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů či uveřejňováním
záznamů omezit či zcela zrušit, a to ve formě písemné žádosti adresované organizátorovi výstavy
INVENT ARENA.
Vystavovatel má dále právo požadovat:
- přístup k osobním údajům,
- aktualizaci nebo opravu svých údajů,
- předání osobních údajů jinému správci,
- odhlásit odběr dalších informací od organizátora výstavy,
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- požadovat odstranění osobních údajů z databáze vystavovatelů, kterou má organizátor
k dispozici,
- případně vznést námitku vůči zpracování,
a to zasláním e-mailu na info@inventarena.cz. Všechny tyto požadavky budeme řešit v souladu s
platnými právními předpisy.
V Třinci, dne 15. září 2019
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