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1) TERMÍNY,PROVOZNÍ DOBY
VII. STŘEDOEVROPSKÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH HOLUBŮ Brno 2020 se koná na
BVV BRNO v pavilonu B v následujícím termínu
21.1.2020 --- montážní den, provozní doba od 8.00 do 21.00 hod
22.1.2020 --- montážní den, provozní doba od 8.00 do 21.00 hod
23.1 2020 --- montážní den ,provozní doba od 8.00.do 21.00 hod
24.1.2020 --- výstavní den, provozní doba od 6.00 do 20.00 hod
Výstavní doba od 10.00 do18.00 hod
25.1.2020 --- výstavní den, provozní doba od 6.00 do 20.00 hod
Výstavní doba od 9.00 do18.00 hod
26.1.2020 --- demontážní den, provozní doba od 8.00 do 14.00 hod

2) INFO O VSTUPU A VJEZDU
Vstup je přes pavilon E nebo, vjezd branou č 4 pro vystavovatele ve dnech 21.1.2020,
22.1.2020, 23.1. 2020 a 26.1.2020 tj. v montážní dny do areálu přímo k pavilonu B je
povolen na základě montážního průkazu, který si vystavovatel může objednat
v požadovaném množství zdarma.
Vstup přes pavilon E, nebo vjezd branou č 4 pro vystavovatele ve dnech 24.1.2020 a
25.1..2020 tj. ve výstavní dny do areálu přímo k pavilonu B je povolen na základě
-- vystavovatelského průkazu -- vstup
nebo
-- volného vjezdu s vyplněním SPZ – vjezd
POZOR – vjet do areálu ve výstavní dny na volný vjezd může pouze řidič,
ostatní osádka vozidla musí mít vystavovatelský průkaz, nebo musí vystoupit a
na pokladně si zakoupit vstupenku.
Bez vystavovatelského průkazu nebo vstupenky nebude možný vstup do
areálu BVV.
Tyto doklady v požadovaném počtu vystavovatelských průkazů, volných vjezdů si
vystavovatel objedná přílohou č. 7 v požadovaném množství v ceně
-- vystavovatelský průkaz na 24.1.a 25.1.2020 --- 400 Kč, 16 EUR
-- volný vjezd jednodenní --- 175 Kč, 7 EUR
dvoudenní --- 350 Kč, 14 EUR
3) ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA VYSTAVOVATELE
Závazná objednávka vystavovatele je uvedena jako příloha č.1 tohoto balíčku.
Sledujte uzávěrky jednotlivých nabízených služeb, jejichž úvodním dokladem je vždy
závazná objednávka vystavovatele-prodejce.
Po přijmutí závazné objednávky emailem nebo poštou včetně vyplněných příloh Vám
bude zaslána faktura k úhradě za objednané služby. Po uhrazení dostanete emailem
nebo poštou potvrzení o přijaté úhradě, potvrzení vč. projektu umístění stánku,
plochy, veškeré průkazy a vstupenky objednané v objednávce.
Pronajímatel ČMS CHPH, Vančurova 54,61500 Brno není plátcem DPH.
4) STÁNKY A PLOCHY K PRONÁJMU VČETNĚ CEN
a) Stánek standard
Jedná se o stánek postavený v řadě se společnými bočními stěnami se
sousedními stánky a zadní stěnou v systému OCTANORM. Přední část je volná a
je v ní umístěna skříňka octanorm s horní prosklenou vitrínou. Stánky jsou
sestaveny do řady o celkové délce 36 m. Hloubka všech stánků je jednotná 2,5
m. Jejich šířka je navržena ve čtyřech základních rozměrech tj. 3,4,5,6 m, takže
plocha stánků je ve čtyřech základních velikostech tj. 7,5 ,10, 12,5, 15 m2.
Dle požadavku je možno tuto plochu případně zvětšit při konstantní hloubce
stánku 2,5 m.Cena takového stánku je pak alikvotní.
Do standardního vybavení stánku a ceny je započítáno: přívod el. energie max.
do 1 kW pro EET pokladnu /počítač/ a osvětlení, 2 ks bodová svítidla,1-2 ks
regál, skřínka vč. horní prosklené vitríny

Pro větší příkon el. energie více jak 1 kW nutno objednat samostatný přívod
el. energie.
Objednávka stánku standard se provádí přílohou č. 2.
Stánek nemá v čele nahoře žádný tzv. límec na umístění nápisu firmy, tento na
konstrukci lze umístit, avšak pouze z vlastních zdrojů.
Stánek je možno dovybavit dalším zařízením a nábytkem uvedeným v obsahu
pod. bodem 5 vyplněním přílohy č. 6,
Lze i doobjednat přívod el. energie do zásuvky v kojí (příkon do 2 kw) v ceně cca
2000 Kč, 80 EUR.
Dále je možno dovybavit stánek klecemi s podestou a stojanem pro přímý prodej
holubů v požadovaném množství vyplněním objednávky – příloha č. 8
Půjčovanou sadu klecí pro přímý prodej holubů tvoří 6 klecí,1 dřevěné plato pod
klece, 2 stojany na které se plato staví.
Číslo včetně umístění stánku Vám, bude sděleno po objednávce a úhradě.
Spolu se závaznou objednávkou vystavovatele – příloha č.1 zašlete, vyplněný
objednávkový list stánků standard příloha č. 2, případně vyplněný objednávkový
list doplňkového zařízení a nábytku-příloha č. 6, dále vyplněný objednávkový list
požadavku počtu vystavovatelských průkazů a volných vjezdů - příloha č.7.
Případně vyplněný objednávkový list požadavku zapůjčení sad klecí k přímému
prodeji holubů - příloha č. 8
Veškerou korespondenci provádějte elektronicky na emailovou adresu
pspektrum@seznam.cz nebo písemně na adresu
Ing. Karel Vašíček , Jílková 52, 615 00, Brno Česká republika

Uzávěrka objednávek pro stánky standard je 5.12 2019
Schéma stánku standard 10 m2

Ceny standard stánků
V ceně je započítáno
- Výstavní plocha
- Výstavba a pronájem stánku se základním vybavením
◼ 3 obvodové stěny
◼ 2 ks regál ˇa 1 m - R
◼ 2 ks bodové svítidlo
◼ Přívod el. energie max.do 1 kW pro pokladnu EET a svítidla
◼ Skříňka octanorm s prosklenou horní vitrínou- V

Cena standard stánku

7,5 m2……………… 7 500 Kč / 300 EUR
10 m2…………… 10 000 Kč / 400 EUR
12,5 m2…………… 12 500 Kč / 500 EUR
15 m2………………15 000 Kč / 600 EUR

b) Volná plocha k pronájmu pro výstavbu vlastního stánku
Požadavek na pronájem plochy pro výstavbu vlastního stánku proveďte
zakreslením požadovaného rozměru plochy do rastru uvedeného v příloze č 3.
Současně do tohoto projektu vyznačte požadované připojení medií vše dle
uvedených symbolů v příloze č.3
.
Spolu se závaznou objednávkou vystavovatele-- příloha č. 1 zašlete:
- požadavek na plochu, včetně požadavku na vybavení, přívody energií a
případně osvětlení – příloha č. 3
- případně vyplněný objednávkový list doplňkového zařízení a nábytku-příloha
č.6
- vyplněný objednávkový list požadavku počtu vystavovatelských průkazů a
volných vjezdů - příloha č.7.
- případně vyplněný objednávkový list požadavku zapůjčení sad klecí
k přímému prodeji holubů - příloha č. 8
Ke stánku je možné doobjednat koberec –dodávka BVV BRNO v uvedené ceně. Barvy a
výběr zde: http://www.bvv.cz/alma/elea/ nebo http://www.metrazove-koberce.cz/
Cena za pronájem 1 m2 volné plochy k výstavbě vlastního stánku činí 850 Kč/m2
34 EUR/m2 .
Minimálně objednaná plocha činí 8 m2.
Veškerou korespondenci provádějte elektronicky na emailovou adresu
pspektrum@seznam.cz nebo písemně na adresu
Ing. Karel Vašíček ,Jílková 52, 615 00, Brno Česká republika

Uzávěrka objednávek pro objednávky volné plochy
k výstavbě vlastních stánků je 1.12.2019.

c) Stánky objednané dle vlastního požadavku ,výstavba stánku zabezpečena
dodavatelsky ČR -BVV
Požadavek na pronájem plochy pro výstavbu vlastního stánku proveďte
zakreslením požadovaného rozměru plochy do rastru uvedeného v příloze č 3.
Součastně do tohoto projektu vyznačte požadované připojení medií vše dle
uvedených symbolů v příloze č.3
Pro dodavatelsky postavený stánek přímo od BVV se obracejte na pracovníka
BVV -kontakt-Ing. Irena Ryglová
Tel + 420 5 4115 2723
Mobil +420 606 738 211
e-mail iryglova@bvv.cz

Spolu se závaznou objednávkou vystavovatele –příloha č.1 zašlete ,
požadavek na plochu ,včetně požadavku na vybavení, přívody
energií a případně osvětlení –příloha č. 3,
případně vyplněný objednávkový list doplňkového zařízení a nábytku-příloha č.6,
vyplněný objednávkový list požadavku počtu vystavovatelských průkazů a
volných vjezdů -příloha č.7.
Dále je možno dovybavit stánek klecmi s podestou a stojanem pro přímý prodej
holubů v požadovaném množství vyplněním objednávky – příloha č. 8
Půjčovanou sadu klecí pro přímý prodej holubů tvoří 6 klecí,1 dřevěné plato pod
klece,2 stojany na které se plato staví.
Ke stánku je možné doobjednat koberec –dodávka BVV BRNO v uvedené ceně
Barvy a výběr zde:
http://www.bvv.cz/alma/elea/ nebo http://www.metrazove-koberce.cz/
Cena za pronájem 1 m2 volné plochy pro výstavbu stánku činí 850 Kč/m2
34 EUR/m2 .
Veškerou korespondenci provádějte elektronicky na emailovou adresu
pspektrum@seznam.cz nebo písemně na adresu
Ing. Karel Vašíček, Jílková 52, 615 00, Brno Česká republika

Uzávěrka objednávek pro objednávky plochy pro
dodavatelsky postavené stánky je 1.12.2019.

d) Pronájem koje sloužící k prodeji holubů z vlastních nebo objednaných klecí
Jedná se o koji postavenou v řadě se společnými bočními stěnami se sousedními
kojemi a zadní stěnou v systému OCTANORM.Přední část je volná , v koji není
žádné vybavení , není zde ani přívod el. energie .Koje jsou sestaveny do řady o
požadované délce.Hloubka všech kojí je jednotná 2,0 m. Jejich šířka je variabilní,
a záleží na objednávce prodejce . Objednávka koje se provádí přílohou č.5.
Plochu koje je nutno objednávat vždy v sudém čísle.
Koje nemá v čele nahoře žádný tzv límec na umístění nápisu firmy , tento na
konstrukci lze umístit avšak pouze z vlastních zdrojů.
Koji je možno dovybavit dalším zařízením a nábytkem uvedeným v obsahu pod.
bodem 5, vyplněním přílohy č. 6
Dále je možno dovybavit koji klecemi s podestou a stojanem pro přímý prodej
holubů v požadovaném množství vyplněním objednávky – příloha č. 8
Půjčovanou 1 sadu klecí pro přímý prodej holubů tvoří 6 klecí,1 dřevěné plato
pod klece,2 stojany na které se plato staví..
Lze i doobjednat přívod el. energie do zásuvky v koji ( příkon do 2 kw) v ceně
cca 2000 Kč,80 EUR.
Číslo včetně umístění koje Vám, bude sděleno po objednávce a úhradě.
Spolu se závaznou objednávkou vystavovatele –příloha č.1 zašlete , vyplněný
objednávkový list pronájmu koje - příloha č. 5,
případně vyplněný objednávkový list doplňkového zařízení a nábytku
--příloha č. 6,
případně vyplněný objednávkový list požadavku počtu vystavovatelských
průkazů a volných vjezdů navíc-příloha č.7.
případně vyplněný objednávkový list požadavku zapůjčení sad klecí k přímému
prodeji holubů—příloha č. 8
Veškerou korespondenci provádějte elektronicky na emailovou adresu
pspektrum@seznam.cz nebo písemně na adresu
Ing. Karel Vašíček ,Jílková 52, 615 00, Brno Česká republika
Ceny kojí
V ceně je započítáno
- Výstavní plocha
- Výstavba a pronájem koje
◼ 3 obvodové stěny

Schema koje se dvěma sadami klecí pro přímý prodej holubů ( 12 klecí)

pro plochu 8 m2 ,nebo 6 m2

Cena za 1 m2 koje činí 900 Kč,36 EUR. Nutno objednávat vždy sudý počet m2,
k objednávkám s lichým počtem m2 bude vždy 1 m2 připočten!!!!!
Samostatně se objednává plocha v m2 přílohou č 5 a samostatně klece na prodej
holubů přílohou č. 8
1 kompletní sada dle textu tj. 6 klecí 250 Kč/sada,10 EUR/sada

Uzávěrka objednávek pro pronájem kojí je 1.12.2019

