
 
Český svaz chovatelů, z.s.             
Maškova 1646/3, 182 53 Praha 8 
Tel.: 284 683 441, 724 754 150 
E-mail: rames@cschdz.eu, sekretariat@cschdz.eu 
IČ: 00443204  DIČ: CZ00443204 
Bankovní spojení: KB, a.s. Praha 
účet č. 635081/0100 
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ 
(application) 

 
 
Název vystavující firmy (name of company):    

Ulice (street):                                                                           Město (city):                                                  PSČ (ZIP):       

Telefon (phone):                                                         Mobile:                                             Fax:       

E-mail:                                                                            http://www. 

Bankovní spojení (bank, IBAN):                                                            IN:                                                        

Vystavovatelský obor (product type):   

                                                                                                                                          

 

1. OBJEDNÁVKA (order) 
 
a) registrační poplatek (registration)                                                        500 Kč při ploše do 5 m2, 1000 Kč nad 5 m2                 

 
b) pronájem vnitř. výst. plochy bez provedení stavby (inside area, without kiosk build)                           
800,- Kč/m2  při velikosti plochy do 5 m2 , 750 Kč  nad 5 m2  , 700 Kč nad 10 m2 . Nad 25 m2 se 
provádí individuální kalkulace.  …….m 2 

 
šíře ……m  x hloubka ……. m 

 
b) pronájem venkovní výstavní plochy   (outside area)   
700,- Kč/m2 při velikosti plochy do 5 m2 , 650 Kč  nad 5 m2  , 600 Kč nad 10 m2 …… m 2 

 
šíře ……m  x hloubka ……. m 

 
d) zavedení příkonu elektrického proudu   (elektricity)                             220 V ……. kW    500 Kč  380 V ……. kW  600 Kč 

e) přívod vody a odpadu   (water conection)                                                                 500 Kč  
 
f) firemní nápis na atiku stánku (pro bod c)                                                                   ANO                     NE    

Pozn. Stavba stánku a jeho vybavení je možná a řídí se platným ceníkem Výstaviště Lysá nad Labem 
s.r.o. a není součástí výše uvedených cen! 
Součástí nájmu je umožnění vjezdu a parkování 1x osobního auta/dodávky sloužícího k zásobování 
vystavovatele. 
 

Jméno garanta účasti (name of guarantor):   

Funkce (possition):  

 

Prohlašujeme, že souhlasíme a podřizujeme se bez výhrad všeobecným podmínkám účasti na výstavě, uvedených 
v příloze této přihlášky, na www.cschdz.eu a provedeme platby v daných termínech. 
 
 
 
 

 
……………………………………………………                             ……………………………………….. 
   
                            Podpis, razítko                                                                                              Datum 
 

Prosíme o vyplnění této přihlášky a o její vrácení na výše uvedenou adresu. Po obdržení vyplněné přihlášky se s Vámi 
zkontaktujeme a projednáme všechny Vaše požadavky na stavbu, vybavení stánku a zašleme fakturu k úhradě.  
K výše uvedeným cenám připočítáváme 21 % DPH 

 

CHOVATEL 2018 
 

Celostátní výstava drobného zvířectva 

23. – 25. 11. 2018 
 

 

Uzávěrka přihlášek: 20. 10. 2018 

 
MINIMÁLNÍ VÝSTAVNÍ 

PLOCHA 2  m 2 


