PRIJAVNICA za
RAZSTAVLJAVCE

sejem 2018

Gregorjev sejem
pri trgovskem centru QLANDIA Novo mesto.
10% pop
9. - 11. marec 2018
ust
na prijav
e oddan
e
in plačn
ega raču
na

ZADNJI ROK PRIJAVE: 25. februar 2018
oziroma do zasedenosti prostora
ZADNJI ROK PLAČIL A: 1. marec 2018

do 31.12

.2017!

1. PODATKI O RAZSTAVLJAVCU
Polni naziv razstavljavca:
Naslov:
Kontaktna oseba:
Fax.:
TRR:
Davčna številka:
PROGRAM (opis kaj boste predstavljali):

Pošta:
Tel.:
E-pošta:
Pri banki:
Davčni zavezanec

DA

NE

2. RAZSTAVNI PROSTOR
a)

TIPSKI- posebna ponudba
9

AKCIJSKA CENA:95 EUR + ddv

Označite s križcem “x”

2

m (3 x 3m) razstavnega prostora, 3 dni

b) ZUNANJI

CENA: 12 EUR/m2 + ddv
Popust na zunanji razstavni prostor:

NAJMANJŠA KOLIČINA: 3m širine in 3m dolžine, 3 dni

GLOBINA PROSTORA DOLŽINA - izpolnite sami
Označite s križcem “x”

3m
6m
8m
10m

Izbirate

in zaokrožite na 1m

m
m
m
m

% popusta na
navedene cene
5%
15 %
25 %

nad 50 m 2
nad 100 m 2
nad 150 m 2

PRIMER
pravilno izpolnjenega obrazca in izračuna:

6m

lahko med štirimi različnimi širinami
zunanjih prostorov, ki so ﬁksne. Sami določite dolžino
prostora, ki jo zaokrožite na 1m.

Za naročilo

m

SKUPAJ: 6x15m= 90 m 2 x 12 EUR = 1.080 EUR -10%
popusta = 972,00 EUR + ddv

KZ KRKA Z.O.O.
Šentjernejska cesta 6
8000 Novo mesto
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c) NOTRANJI POKRITI
CENA: 15 EUR/m2 + ddv
NAJMANJŠA KOLIČINA: 3m širine in 3m dolžine, 3 dni

sejem 2018

GLOBINA PROSTORA DOLŽINA

- izpolnite sami in
zaokrožite na 1m

m

3m

d) SEJEMSKI

ŠOTOR

3x3 m – 220,00
6x3 m – 320,00€
6x6 m – 430,00€

e)

Označite s križcem “x”

Vsi šotori vsebujejo lesen pod, pult in police.

CENA: 120 EUR +ddv

Obkrožite

+ddv
+ddv
+ddv

TIPSKA STOJNICA

Klasična X stojnica s pultom 2,5m x1m in streho 2,5m x2m. Prostor za stojnico je vključen v ceno.

f)

TRANSPARENT - oglaševanje na ograji

CENA: 25 EUR m2

3. OSTALE STORITVE
STORITEV
Uporaba viličarja (do 1 ure)
Električni priključek 16 A
Električni priključek nad 16A

CENA
15 EUR +ddv
35 EUR +ddv
40 EUR +ddv

Potrebo po viličarju je nujno potrebno najaviti pred sejmom!
Brez predhodnega naročila priključkov za in elektriko na sejmu ne bo možno dobiti. Uporaba
električnih grelnih teles (kaloriferji, eletrični radiatorji,...) zaradi preobremenitve napetostnega
omrežja ni dovoljena.
Naročnik prejme predračun takoj po prijavi in je dolžan plačati naročene usluge do 1. 3. 2018, v
nasprotnem primeru mu organizator zavrne sodelovanje na sejemski prireditvi - ne more razstavljati na
prireditvi. Vse cene v ponudbi so brez DDV. Originalni račun prejme naročnik po sejmu.
Vsaka odjava udeležbe na sejmu je možna samo v pisni obliki in mora biti poslana na naslov
Šentjernejska cesta 6, 8000 Novo mesto s pripisom Gregorjev sejem do 1. 3. 2018. V nasprotnem
primeru je naročnik dolžan plačati predračun.
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INFORMACIJE:

Aleš PAVLIN, organizator - odgovoren za splošne razstavljalce in prijavnice
T: 07 39 31 830, M: 031 301 005, E: ales.pavlin@kz-krka.si
Janez JANC, organizator - odgovoren za splošne razstavljalce
T: 07 39 31 951, M: 031 749 308, E: janez.janc@kz-krka.si
Branko KORDIČ, organizator - odgovoren za razstavljalce kmetijske mehanizacije
T: 07 39 30 104, E: branko.kordic@kz-krka.si

4. POGODBENI POGOJI

(Gregorjev sejem, 9. - 11. marec 2018)

1. Organizator sejma je Kmetijska zadruga Krka - kmetijstvo, trgovina, proizvodnja in storitve
z.o.o., Šentjernejska c. 6, Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: organizator).

sejem

2. Na sejmu lahko sodelujejo proizvodna in trgovska podjetja, ki so vpisana v sodni register in
imajo ustrezno dovoljenje ter samostojni podjetniki z veljavnimi odločbami. Organizator ima diskrecijsko
pravico odločati o primernosti prijavljenih razstavljavcev in lahko odkloni sodelovanje s pisnim dopisom.
3. Prijavnica je za naročnika zavezujoča in nepreklicna pogodba. Naročnik z oddajo prijavnice
prizna pogoje organizatorja, ki so navedeni na prijavnici (pogodbeni pogoji). Naročnik lahko odpove
svojo udeležbo na sejmu do 1. marca 2018. Če to stori kasneje, je dolžan organizatorju plačati 100%
najemnino naročenega prostora. Za pomanjkljiva ali napačna naročila organizator ne prevzema nobene
odgovornosti.
4. Organizator ima pravico do izbire sejemskega inventarja, ki ga posodi razstavljavcem, obveže
pa se predati v uporabo čist razstavni prostor oziroma opremo. Prav tako se organizator obveže tekoče
servisirati nastale napake in poškodbe na najeti opremi.
5. Naročnik je dolžan prevzeti razstavni prostor najmanj 16 ur pred pričetkom prireditve in ga
urediti do pričetka sejma, to je do petka, 9. 3. 2018 do 8.00 ure. Vstop dostavnim vozilom razstavljavcev
je možen samo do četrtka, 8. 3. 2018, do 18.00 ure. Do reklamacij na opravljene storitve in povračila
plačane prijavnine razstavljalec ni upravičen, če vsaj 16 ur pred pričetkom sejma ne obvesti
organizatorja o morebitnih napakah glede dodelitve sejemskega prostora ali glede opravljene storitve.
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6. Organizator ne zavaruje sejemskih eksponatov in ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno
škodo v času priprav, same prireditve in demontaže, ki je nastala zaradi vloma, tatvine, požara, ujme,
dežja in poškodb od obiskovalcev. organizator se obveže, da organizira nočno varovanje razstavnega
prostora (od 19.00 do 8.00 ure, od 8. do 12. marca 2017).
7. Vse inštalacije do razstavnega prostora namesti izključno organizator. Za inštalacije in opremo na
samem razstavnem prostoru pa naročnik odgovarja sam, če je to postavil v lastni režiji.
8. Naročnik mora svoje aktivnosti na sejmu izvajati le na najetem prostoru in pri tem ne sme ovirati drugih
raztavljavcev ali prometnih poti. Sejemski prostor je ratstavljavec s pogodbo zavezan za sabo
pospraviti in smeti odnesti v za to namenjene kontjenerje. V nasprotnem primeru se mu dodatno
zaračuna strošek v znesku 50 EUR.
9. Naročnik je dolžan plačati naročene usluge pred začetkom sejma - do 1. 3. 2018, v nasprotnem
primeru mu organizator zavrne sodelovanje na sejemski prireditvi.
10. S podpisom prijave na sejem se razstavljavec strinja s pogodbenimi pogoji, ki so priloga prijavnice.
11. Za obe stranki je v primeru spora pristojno sodišče v Novem mestu.

Žig in podpis:

Kraj:
Datum:
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