Dobříšský Festival Vína 2017
3. ročník prodejního festivalu
Všeobecné podmínky a informace
Pořadatel:
Místo konání:
Datum konání:
Čas konání:

Tombalina Wines
Komenského nám., Město Dobříš
2.9.2017
11-22 hod.

Cena stánku a dalšího základního vybavení a služeb
Velikost
Cena
Počet
Celkem
Venkovní prostory (nekryté)
3x3m
2,200.00 Kč
Stan a vahy
3x3m
1,000.00 Kč
Elektrická přípojka
220V
200.00 Kč
židle dřevěná (možno i více)
1ks
40.00 Kč
Led
3 kg
80.00 Kč
Stůl s ubrusem
180 x 80cm
170.00 Kč
Platby:
V hotovosti na místě před zahájením programu
Odpovědnost:
Pořadatel neodpovídá vystavovateli ani jeho spoluvystavovateli za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození
exponátů. V případě poškození stánku a vybavení bude účastníkovi účtována náprava.
Závazná přihláška k účasti
Obchodní jméno:
Speciality:
Adresa a PSČ:
Telefon:
Mobil / kontakt na místě:
Počet automobilů:
Nadstandartní požadavky:
IČO:
email:
DIČ:
Odpovědný pracovník:
Druh vystavovaného zboží: …..………...………................
Spoluvystavovatel: ……………………………………
Bez výhrad souhlasíme se zněním Všeobecných podmínek a informací, které jsou uvedeny v příloze této
přihlášky.
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Příloha - informace a podmínky pro vystavující vinaře:
DŮLEŽITÁ INFORMACE:
Uzávěrka závazných přihlášek:
Návoz exponátů:
Výstava pro veřejnost:

25.8.2017
2. září 2017 od 09:00 do 10:30
2. září 2017 od 11:00 do 22:00

Příjezd je možný od 8.30 hod do 10,00 hod přímo do výstavního prostoru, v 10,30 bude přístupová
komunikace uzavřena pro dopravu a bude využita pro vystavovatele
Platba vzorků a lahví bude probíhat pomocí žetonů v hodnotě 10 Kč, z čehož 10% bude po skončení
akce poukázáno organizátorovi.
Vstupní poplatek na akci, splatný na místě, je 2,200 Kč.
Organizátor dále poskytne vystavujícímu na vyžádání a za příslušný poplatek stan 3x3 m, stůl s ubrusem,
židle, přívod el. proudu a led.
V ceně vstupního poplatku je obsažen kupon na stravování v hodnotě 200 Kč .
Vlastní stánky jsou možné, v tomto případě však organizátor neposkytuje slevu na vstupním poplatku.
Dobříšský Festival Vína - kontakty
Ilona Veselá (Česky): Tel: 777 902 070
Heather Crowther (English): Tel: 774 669 173
http://dfv.tombalina.cz/
dfv@tombalina.cz
Tombalina Wines - Heather Crowther
Na Vápence 423
252 44 Psáry
IČO: 01727320
DIČ: 683297763
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