Přihláška na Festival vzdělávání 2018
Čtvrtek 8.11. 2018 Dům kultury ve Žď áře nad Sázavou

Organizace (Fakturační adresa školy včetně PSČ) : ……..………..…...…………………………………………....…
…….………………....…..……………......…………………………………………………………………………………..
…….………………....…..……………......…………………………………………………………………………………..
IČ :. …………………..……………..………

Kontaktní osoba :………………….……...…………………………….

DIČ : ……..………………………………….

Telefon : ....……………………………………….……………………..

Číslo účtu : ………………………………….

e-mail : ……………………………………….………………………….

Var. symbol : ……………………………….
(dle přiloženého seznamu škol)

www : …..………………….…………………………………………….

Závazně objednáváme


stánek, výstavní plocha (vyplňte zvolenou variantu)

Plocha

Včetně stánku

Jenom plocha

Výstavní poplatek

2mx2m

1 340 Kč

1 110 Kč

……………………….. Kč

3mx2m

1 730 Kč

1 500 Kč

……………………….. Kč

4mx2m
4mx4m
jiné rozměry, nejméně 10m2
nejvíce 30 m2

2 110 Kč
3 430 Kč

1 880 Kč
3 200 Kč

……………………….. Kč
……………………….. Kč

290Kč/m2

260Kč/m2

……………………….. Kč

Elektrická přípojka

220 V

250 Kč

……………………….. Kč

(vlastní prodlužovací šňůry)

380 V

...… m x …… m = ………m

2

Ceny včetně DPH

550 Kč
Celkem k úhradě:

....……………………. Kč
……………………….. Kč

Objednáváme pouze:
Plocha na 1 panel

410 Kč

Stoly o rozměrech 1,2m x 0,7m

počet : ………ks

Židle
Červené ubrusy (max. 1 na stůl)

počet : ………ks
počet : ………ks

310 Kč

……………………….. Kč

Úhradu výstavního poplatku provedeme do 3 30.9.2018
bankovní převod účet KB Žďár nad Sázavou 43-635 868 0247/0100 / variabilní symbol viz. seznam škol
Datum :

Razítko a podpis :

Závazné přihlášky zasílejte, prosím nejpozději do 30.9.2018 . Po tomto termínu budou neobsazená místa stánků uvolněna
pro další zájemce.

Informace pro vystavovatele k Festivalu vzdělávání 2018
Čtvrtek 8.11. 2018 Dům kultury ve Žď áře nad Sázavou

Výstavní plocha
 Vystavovatel může volit :
 Stánek předvolených nebo jiných rozměrů postavený pořadateli
 Panel pro materiály organizace zajištěný pořadateli
 Volná plocha pro vlastní stánek nebo panel
 Rozmístění stánků, panelů a volných ploch je v kompetenci pořadatele (s ohledem na velikost stánků, elektrické přípojky apod.)
 Stánky jsou tvořeny panely na dvou sousedních stranách, panely mají šířku 1 m a jsou vysoké 2 m
 Na panely lze zavěšovat či lepit materiály vystavovatelů
 Vystavovatel si může objednat elektrickou přípojku o napětí 220V - 250,- Kč, 380V - 550,- Kč (vlastní prodlužovací šňůry)
 Židle a stoly s ubrusy jsou zdarma a budou připraveny v objednaném počtu
 Během Festivalu vzdělávání platí pro vystavovatele zákaz manipulace s otevřeným ohněm, zákaz reprodukované hudby,
reprodukovaného mluveného slova a prodej a nabídka alkoholických nápojů nezletilým

Festival vzdělávání na internetu
 Kultura Žďár, příspěvková organizace připravuje webové stránky o Festivalu vzdělávání www.dkzdar.cz

Stravování
 V předsálí bude otevřen bufet
 V budově Domu kultury je restaurace Krystal

Organizace výstavy a termíny






uzávěrka přihlášek

30. 9. 2018

úhrada platby za účast

do 30. 9. 2018

instalace výstavy

7. 11. 2018 od 12 do 19 hod. nebo 8. 11. 2018 od 6 do 8 hod.

doba výstavy

8. 11. 2018 od 8 do 17 hod.

demontáž výstavy

8. 11. 2018 od 17 do 21 hod.

Kontakt a bližší informace
 Hana Marquardtová
Kultura Žďár, příspěvková organizace, Dolní 183/30, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.:
566 502 253
Web :
http://www.dkzdar.cz
724 190 928
e-mail :
marquardtova.h@dkzdar.cz
IČ :
Účet :

72053682
KB Žďár nad Sázavou 43-635 868 0247/0100

DIČ :

CZ 72053682

