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SVĚT KNIHY PRAHA 2010 / 13. – 16. května

Z Á V A Z N Á  P Ř I H L Á Š K A  D O P R O V O D N É H O  P R O G R A M U
Uzávěrka přihlášek: 28. 2. 2010
Přihlášku můžete zaslat  na adresu produkční firmy Svět knihy, s.r.o., Fügnerovo nám. 3, 120 00 Praha 2
  faxem: 224 498 754 nebo e-mailem: programy@svetknihy.cz 

ORGANIZÁTOR PROGRAMU

Firma....................................................................................................................
Ulice.................................................................................................................................
P.O.Box................................................................................................................
Město...............................................................................................................................
PSČ.....................................................................................................................		
Stát...................................................................................................................................
Telefon...............................................................................................................	               Fax...................................................................................................................................
E-mail....................................................................................................................www.............................................................................................
Kontaktní osoba			IČO………………… ....     DIČ……………………………
.........................................................................................................................................................................................................................................


NÁZEV PROGRAMU .........................................................................................................................................................................................................................................

Den ………………………………………………		Čas /  od …………………….. do ……………………


ANOTACE PROGRAMU PRO KATALOG DOPROVODNÝCH PROGRAMů 
(délka max. 200 znaků vč. mezer, každých dalších 10 znaků cena 100,- Kč) 
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.........................................................................................................................................................................................................................................

ÚČINKUJÍCÍ	1. .....................................................................................................	
2. .....................................................................................................
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6. ......................................................................................................
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PRONÁJEM SÁLU / čtvrtek – neděle
		
 do 25 diváků: 1 000 Kč / hod. 
 do 40 diváků: 2 000 / hod. 
 do 50 diváků: 2 500 Kč / hod. 
 do 60 diváků: 3000 Kč / hod. 
 do 80 diváků: 3 500 Kč / hod.  
 do 100 diváků: 4000 Kč / hod.
 do 200 diváků: 5000 Kč / hod.
CENY POUZE PRO VYSTAVOVATELE !
 
POPLATEK ZA PRONÁJEM SÁLU PRO FIRMY, KTERÉ NEJSOU ZÁROVEŇ VYSTAVOVATELI, JSOU NAVÝŠENY O 50% UVEDENÉ CENY.

Cena pronájmu zahrnuje: 
1 mikrofon, službu technika, uvedení v Katalogu doprovodných programů a v dalších programových přehledech ve sdělovacích prostředcích, vstupenky pro účinkující podle velikosti sálu (sál do 40 resp. 60 diváků – 2 ks , do 100 diváků – 4 ks , do 200 diváků – 6 ks ). 
CHARAKTER POŘADU		
	              Pořad na stánku	 Literární pořad	 Firemní prezentace			
ČASOVÁ DÉLKA POŘADU:        50 minut	 80 minut 	 110 minut 		 

jiné ………………


TECHNIKA - DALŠÍ VYBAVENÍ SÁLU (stánku) – na jeden pořad, není-li uvedeno jinak

 mikrofon: 500 Kč / 1 ks, počet ks: ….	  přehrávač CD, DVD: 600 Kč                 telefonní přípojka: 3 300 Kč
 bezdrátový mikrofon: 800 Kč / 1 ks,  počet ks: ……	  směšovač: 500 Kč                               přípojka internet: 4 500 Kč        
 tlumoč.kabina, 40 sluchátek: 7 000 Kč / 1 hod.	  promítací plátno: 350 Kč	    zpětný projektor (fólie): 800 Kč
 ozvučení stánku / 1 den : 3 000 Kč                                          monitor plasma: 4000 Kč / 1 hod.	    diaprojektor (diapozitivy): 800 Kč                     
 mikrofony (klopové, náhlavní): 1000 Kč, počet ks: ……	  mini disk: 400 Kč	    data projektor (z počítače): 3500 Kč	Další vybavení je třeba doobjednat individuálně u produkční firmy (Svět knihy, s.r.o.) v dostatečném předstihu (max. 14 dní před realizací pořadu).               
  specifikujte …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TLUMOČENÍ, MODEROVÁNI
Není zahrnuto v ceně sálu, na základě Vašeho zájmu zašleme cenové informace.

JAZYK:	 AJ	 NJ	 Jiný: 
FORMA:	 Kabinové tlumočení	 Konsekutivní tlumočení 	  Moderování


ČASOVOU REZERVACI  POŘADU JE TŘEBA DOHODNOUT INDIVIDUÁLNĚ S ORGANIZÁTOREM VELETRHU 
(programy@svetknihy.cz , tel. 224 498 464, 737 500 126)
Sály budou obsazovány podle data přijetí vaší objednávky. 
Organizátor si vyhrazuje právo po dohodě s pořadatelem doprovodného programu změnit čas a místo konání pořadu.

UPOZORNĚNÍ
V zájmu plynulého navazování jednotlivých programů se pořadatel programu zavazuje respektovat objednané časové rozpětí. V opačném případě souhlasí 
s úhradou nájmu sálu poškozenému pořadateli následujícího programu. 
Všechny hlučné pořady (pořady spojené s hudbou, zpěvem apod.) je nutné předem hlásit organizátorům. 

Akustické reklamní prostředky a hudební produkce jsou dovoleny, pokud neobtěžují sousedy a jejich hlasitost nepřesahuje 70 dB,  a to pouze jako upoutávky na stánku nebo součást programu. Neměly by přesahovat dobu nezbytně nutnou, nejvýše pak 5 minut z každé hodiny. Jen tak lze předejít oprávněným stížnostem ze strany ostatních vystavovatelů a pořadatelů souběžných programů. 
Pořadatelé mohou při nedodržení této podmínky nařídit zrušení. 
K hudební či literární produkci má vystavovatel povinnost vyžádat si kromě souhlasu pořadatele i souhlas Ochranného svazu autorského, agentur Intergram a Dilia ve smyslu znění Autorského zákona. Při veřejném čtení souhlas autora, překladatele, dědiců či zastupující agentury.

Storno podmínky
V případě zrušení programu resp. placených služeb po 25. 4. 2010  je storno poplatek 100%.

Ceny jsou uvedeny bez DPH v jeho zákonné výši.





Datum odeslání:		Datum přijetí:


Razítko a podpis organizátora programu:		Razítko a podpis organizátora veletrhu:

