
VYSTAVOVATEL / EXHIBITOR Registrační poplatek (bez DPH 20%): 
3.000,- CZK

Registration fee: (without VAT 20%)

SPOLUVYSTAVOVATEL / CO-EXHIBITOR Registrační poplatek (bez DPH 20%): 
3.000,- CZK

Registration fee: (without VAT 20%)

OBCHODNÍ JMÉNO / TRADE NAME :

SÍDLO FIRMY / SEAT OF THE FIRM:                             PSČ / POST CODE:

*) KONTAKTNÍ ADRESA  / *) CONTACT ADDRESS:

STÁT / COUNTRY:

TELEFON / PHONE: FAX: E-MAIL: 

http://

OBCHODNÍ JMÉNO / TRADE NAME:

ADRESA / ADDRESS: PSČ / POST CODE:

DIČ / COMPANY ID:

STÁT / COUNTRY: GARANT ÚČASTI / RESPONSIBLE PERSON:

TELEFON / PHONE: FAX: E-MAIL: 

http://

BANKOVNÍ SPOJENÍ / BANK ACCOUNT: 

DIČ / COMPANY ID:

GARANT ÚČASTI / RESPONSIBLE PERSON:

TELEFON / PHONE: FAX: E-MAIL: 

14. - 16. 6. 2011

Registrační poplatek zahrnuje: uvedení vystavovatele v katalogu, 3 výtisky katalogu veletrhu, 3 průkazy vystavovatelů.

Registration fee includes listing into the exhibitor catalogue, 3 copies of the catalogue and 3 pcs. of exhibitor cards.

Uzávěrka přihlášek je 31. března 2011.

Registration closing date is on 31st March 2011.

ZZÁÁVVAAZZNNÁÁ  PPŘŘIIHHLLÁÁŠŠKKAA  KK  ÚÚČČAASSTTII  NNAA  VVEELLEETTRRHHUU
AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  FFOORRMM  --  CCOOMMMMEERRCCIIAALL  AAGGRREEEEMMEENNTT    

*) Vyplnit pouze v případě odlišné adresy pro korespondenční styk
*) Fill this part in only if it is different for the post contact



ZZÁÁVVAAZZNNÁÁ  OOBBJJEEDDNNÁÁVVKKAA  VVÝÝSSTTAAVVNNÍÍ  PPLLOOCCHHYY
EEXXHHIIBBIITTIIOONN  AARREEAA  --  OORRDDEERR

Venkovní plocha
Outdoor area (without stand construction)

Běžný metr koleje
Running metre of rail ….…… m

…… m  x …… m

…… m  x …… m

4.150,- CZK/m2

1.600,- CZK/m2

1.400,- CZK/m

Přihlašujeme se k účasti na mezinárodním veletrhu CZECH RAILDAYS 2011
a objednáváme výstavní plochu:

We apply for the participation in the international trade fair CZECH RAILDAYS 2011
and we order the exhibition area as follows:

Součástí této přihlášky jsou přílohy (viz také www.railvolution.net/czechraildays):
Part of this application are enclosures (see www.railvolution.net/czechraildays also):
1. zajištění výstavby stánku 1. assurance about construction of the stand
2. objednávka elektrické energie a připojení 2. the order of electricity and connection
3. zápis do katalogu vystavovatelÛ 3. inscription into the catalogue of exhibitors
4. objednávka práce a sluÏeb – úklid expozice 4. order of services – stand cleaning

Potvrzujeme závaznou přihlášku a souhlasíme s „Podmínkami účasti“.
We confirm the binding application and agree with „Conditions of participation“.

Datum / Date                             Razítko a podpis / Stamp and signature

…… m  x …… m 3.200,- CZK/m2

Výstavní plocha
Kind of area

Objednávaná plocha m2

Area required in sq. metres
délka x hloubka
length x depth

Vnitřní plocha o standardní hloubce 4 m
Indoor area (without stand construction)
of the  standard depth 4 m

…… m  x  4  m 2.800,- CZK/m2

Vnitřní plocha pro rohový stánek o stan-
dardní hloubce 4 m
Indoor area for corner stand
of the standard depth 4 m

…… m  x ….. 4 m 3.400,- CZK/m2

Objednávka vstupenek na veãerní doprovodné akce (max. 2 vstupy na firmu, doobjednávky individuálně dle volné kapacity):

Order of tickets for the social gatherings (max. 2 tickets for each firm, extra tickets individually according to the free capacity:

Cena za plochu
Area rates

Vnitřní plocha o hloubce do 4 m
Indoor area (without stand construction)
of the depth up to 4 m

Vnitřní plocha pro rohový stánek
o hloubce do 4 m
Indoor area for corner stand
of the depth up to 4 m

Maximální výška vnitřího stánku je 3,90 m, hloubka stánku je variabilní max. do 4 m
The indoor stand high is 3,90 m, stand depth is variable up to 4 m max.

Všechny níže uvedené ceny jsou bez DPH 20% / All undermentioned prices are without VAT 20%.

Akce / Social gatherings Cena za 1 vstupenku / Price each Objednávaný počet / Ordered number

14. 6. 2011
Oficiální raut pro představitele firem

Official reception
400 CZK ......... ks / pieces

15. 6. 2011
Neformální večerní party

Evening party – (informal dress)
400 CZK ......... ks / pieces
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IINNZZEERRTTNNÍÍ  KKAATTAALLOOGG  FFIIRREEMM

CCZZEECCHH  RRAAIILLDDAAYYSS  22001111

VYSTAVOVATEL:

Inzertní katalog firem Czech Raildays je barevná vázaná brožura  formátu A5 (na výšku) na křídovém papíru, 
vydávaná v nákladu 1500 výtisků. Obdrží jej všichni vystavovatelé (3 ks), účastníci odborných seminářů a je 
v prodeji po celou dobu veletrhu. Dále je katalog po celý následující rok umístěn na stránkách
www.railvolution.net/czechraildays. Ceník inzerce - viz níže.

POŽADAVKY PRO PŘEDÁNÍ GRAFICKÝCH PODKLADŮ PRO INZERÁTY

Podklady musí být dodány nejpozději do 9. 5. 2011

Katalog je pro tisk zpracováván na počítačích Apple Macintosh. Poněvadž většina podkladů 
pro inzerci bývá připravena na počítačích PC, žádáme o dodržení následujících pokynů.
Inzerát je nutno předat v dále zpracovatelné formě, aby bylo možno provést případné úpravy (texty, adresy, 
telefon, atd.). Z tohoto důvodu je vhodné inzeráty uložit jako Corel Draw (v případě tohoto programu preferujeme
formát PDF), Adobe Illustrator, QuarkXPress, písmo v křivkách. Použité snímky v inzerátech musí být ve formátu
EPS, JPEG na 300 dpi v barvě CMYK.
Dále mohou být přijaty inzeráty ve formátech PDF, EPS pro PC i Mac (formát 300 dpi, CMYK) 
nebo TIFF pro PC i Mac.
Obrazové soubory (loga, foto)
- formát TIFF, EPS, JPEG pro PC i Mac (300 dpi, CMYK) a PDF (300 dpi).

Vektorová grafika (loga)
- Adobe Illustrator, Illustrator EPS, formát CDR, písmo v křivkách, barva CMYK.

Texty
- ve formátu Word.

Případné dotazy: zelmagaz@avonet.cz, +420 603 833 605.

Velikost inzerátu výška (mm) šířka (mm)

1/3 strany A5 70 148

1/2 strany A5 105 148

celá strana A5 210 148

1/3 strany A5 (70 x 148 mm) Ano V registračním poplatku

1/2 strany A5 (105 x 148 mm) Ano                    Ne 2.000,- CZK

celá strana A5 (210 x 148 mm) Ano                    Ne 4.000,- CZK

Zápis do katalogu - vystavovatel

1/3 strany A5 (70 x 148 mm) Ano V registračním poplatku

1/2 strany A5 (105 x 148 mm) Ano                    Ne 2.000,- CZK

celá strana A5 (210 x 148 mm) Ano                    Ne 4.000,- CZK

Zápis do katalogu - spoluvystavovatel



Potvrzujeme tímto, že výstavba stánku pro expozici naší firmy:
(zaznačte pouze jednu z uvedených možností)

1. bude v souladu s pokyny pro vystavovatele zaji‰tûna na‰imi pracovníky

2. bude zaji‰tûna firmou AIVR Ostrava
a) tímto souãasnû povûfiujeme organizátory pfiedáním podkladÛ o velikosti a umístûní stánku této firmû
b) firmu AIVR bude kontaktovat zodpovûdn˘ pracovník vystavovatele 
(tel. +420 596 167 203, +420 721 229 025, Aivr-Petr@seznam.cz)

3. bude zaji‰tûna námi objednanou firmou:

obchodní název ………………………….

odpovûdná osoba ………………………….

kontakt telefon ………………………….

e-mail ………………………….

V˘‰e uvedenou firmu tímto zplnomocÀujeme rovnûÏ k objednání souvisejících prací a sluÏeb (viz ”Podmínky,
pokyny a informace pro vystavovatele a pofiadatele”, pfiípadnû ”Objednávky práce a sluÏby – úklid expozice ”)

Fakturu vystavenou za práce a sluÏby objednané povûfienou firmou za‰lete na:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

DIâ …………………………………

V pfiípadû nevyplnûní této ãásti formuláfie budou vykonané práce fakturovány vystavovateli.

V pfiípade, Ïe expozici pfiipravuje smluvní firma pofiadatele (AIVR Ostrava), vystavovatel pouze za‰krtne 
bod 2a), resp. 2b).

Vystavovatel potvrzuje pfievzetí odpovûdnosti za realizaci expozice dle technicko-bezpeãnostních pfiedpisÛ
a norem. Jím povûfiená firma pro pfiípravu a likvidaci expozice má oprávnûní k provádûní ve‰ker˘ch s touto
ãinností spojen˘ch odborn˘ch prací.

ZZAAJJIIŠŠTTĚĚNNÍÍ  VVÝÝSSTTAAVVBBYY  SSTTÁÁNNKKUU

CCZZEECCHH  RRAAIILLDDAAYYSS  22001111

Datum, podpis Razítko

ADVERTISING  CATALOGUE  OF  FIRMS

CZECH  RAILDAYS  2011



OOBBJJEEDDNNÁÁVVKKAA  EELLEEKKTTRRIICCKKÉÉ  EENNEERRGGIIEE  AA  PP¤¤IIPPOOJJEENNÍÍ
EELLEECCTTRRIICC  EENNEERRGGYY  AANNDD  CCOONNNNEECCTTIIOONN  OORRDDEERR

CCZZEECCHH  RRAAIILLDDAAYYSS  22001111

Poznámky:
1. Celkov˘m pfiíkonem se rozumí souãet pfiíkonÛ v‰ech spotfiebiãÛ pfiipojovan˘ch na pfiípojku (pfiípojka stánku na kry-
té plo‰e nesmí pfiesáhnou 10 kW max. zatíÏení)

2. V pfiíslu‰ném fiádku max. zatíÏení pfiipojovaného stánku musí b˘t oznaãen typ pfiipojovací koncovky 
(3P + PEN =„4kolík“; 3P + N + PEN =„5kolík“) a dále zda se jedná o samostatn˘ rozvadûã - ANO / NE.

3. Objednávku je nezbytné doruãit vãetnû schématu elektrické instalace nejpozdûji 3 t˘dny pfied zahájením akce, 
jinak bude úãtován pfiíplatek ve v˘‰i aÏ 100%.

4. Vystavovatel je povinen povûfiit provedením elektroinstalace stánku pouze odbornou firmu.
5. Revizi dokonãen˘ch elektroinstalací provádí v˘hradnû revizní technik SÎDC s. o.
6. Poplatek za stornování objednaného a jiÏ nainstalovaného pfiívodu elektro (min. 2 dny pfied zahájením veletrhu) 

ãiní 2.500,- Kã / ks.

Platba za realizaci pfiípojky je souãástí celkové faktury. Ve‰keré dal‰í zmûny pfiípojky (napfi. zv˘‰ení pfiíkonu) budou
hrazeny v rámci koneãného doúãtování.

.......................................... ..........................................
Místo, datum razítko a podpis odpovûdné osoby

poãet specifikace poÏadavkÛ jednotková cena 
number requirements specification (bez DPH)

krytá plocha venkovní plocha
velikost max. zatíÏení typ koncovky velikost koncovky indoor area outdoor area

max. 2,0 kW, 230 V / (do 10 A) kancel./prÛmysl.*) 16A 1.900,- Kã 2.200,- Kã

max. 3,5 kW, 230 V / (do 16 A) kancel./prÛmysl.*) 16A 2.150,- Kã 2.450,- Kã

max. 5,5 kW, 400 V / (do 16 A) 4kolík / 5kolík *) / 16 A / 32 A /  -  /  *) 2.300,- Kã 2.650,- Kã

max. 10,0 kW, 400 V / (do 25 A) 4kolík / 5kolík *) /  -  / 32 A / 63 A /  *) 2.800,- Kã 3.100,- Kã

max. 15,0 kW, 400 V / (do 35 A) 4kolík / 5kolík *) /  -  /  -  / 63 A /  *) 3.300,- Kã 3.600,- Kã

max. 21,0 kW, 400 V / (do 50 A) 4kolík / 5kolík *) /  -  /  -  / 63 A /  *) - 3.800,- Kã

max. 25,0 kW, 400 V / (do 63 A) 4kolík / 5kolík *) /  -  /  -  / 63 A /  *) - 4.100,- Kã

el. rozvadûã ve stánku ANO/NE *) 4kolík / 5kolík *) / 16 A  / 32 A / 63 A / *) - -

zásuvka 230 V pro chladniãku (max. 16 A) s provozem 24 hodin 1.000,- Kã/ks 1.500,- Kã/ks

venkovní pfiípojka - 3.100,- Kã

speciální - napfi. provoz 24 hodin pro technologické úãely

(PC, mrazicí boxy apod.) nutno dohodnout pfiedem 2.000,- Kã 2.500,- Kã

speciální poÏadavky pro vozidla 380 V / 3 kV*) 3.800,- Kã / 10.000,- Kã *)

*) nehodící se ‰krtnûte / please cross unsuitable possibilities out

(vyplní vystavovatel) / (to be filled by exhibitor)

pro expozici firmy / for exposition ................................................................................

PoÏadované parametry / Required parameters:



1. V pfiípadû v˘stavby stánku firmou AIVR Ostrava je projekt elektroinstalace souãástí její dodávky. 
V pfiípadû v˘stavby stánku jinou firmou je nutno doloÏit k objednávce projekt elektrick˘ch rozvodÛ,
kter˘ musí obsahovat:

a. umístûní rozvadûãe a spotfiebiãÛ
b. ji‰tûní jednotliv˘ch obvodÛ (odboãek) z rozvadûãe
c. krytí jednotliv˘ch el. pfiedmûtÛ a jejich provedení s ohledem na hofilavost podkladÛ

2. Pfiípojka 400 / 230 V se ukonãuje 3f pohyblivou zásuvkou 3P + PEN nebo 3P + N + PEN. 
(V objednávce je nutno specifikovat typ koncovky - „4kolík / 5kolík“ a v˘vod 16A, 32A, 63A).
Rozvadûã expozice pfiipojuje firma provádûjící el. instalaci stánku. Prostfiednictvím této objednávky
lze objednat samostatné pfiipojení exponátÛ na individuální pfiípojku.

3. Pro chladniãky je moÏno objednat samostatn˘ nevypínan˘ pfiívod 230 V, ukonãen˘ jednofázovou
zásuvkou 230 V / 16 A.

4. Pfiípojky vy‰‰ích pfiíkonÛ, jakoÏ i speciální poÏadavky na pfiívod je nutné s dostateãn˘m pfiedstihem
pfiedem specifikovat a projednat s firmou AIVR Ostrava.

5. Pfiípojky realizuje v˘hradnû odborná firma pofiadatele.

6. MontáÏ vnitfiní elektroinstalace expozice mÛÏe provést:
a. firma AIVR Ostrava
b. vlastní odborn˘ personál vystavující firmy za tûchto podmínek:
- vystavovatel je plnû odpovûdn˘ za provedení a stav vnitfiní elektroinstalace. Elektroinstalaãní práce
musí b˘t provedeny v souladu elektrotechnick˘mi normami a pfiedpisy aktuálnû platn˘mi na území âR

-- o zpÛsobilosti el. zafiízení a pfiedmûtÛ konstruovan˘ch dle jin˘ch pfiedpisÛ rozhoduje revizní technik
SÎDC s. o. v rámci provádûní v˘chozí revize

- montáÏ vnitfiní elektroinstalace expozice smí provést pouze odborná firma s platnou koncesí 
a Îivnostensk˘m oprávnûním pro montáÏ elektrické instalace dodavatelsk˘m zpÛsobem. Vystavovatel
pfiebírá plnou odpovûdnost za ‰kody, které mohou vzniknout na objektech âD a SÎDC s. o., 
expozicích expozicích a exponátech vadnou nebo jím neodbornû provedenou elektrickou 
instalací

7. Vystavené exponáty a ostatní elektrická zafiízení pfiipojovaná k el. síti musí mít platné revizní
zprávy, popfi. osvûdãení o jakosti a pod. Vystavovatel odpovídá za jejich provoz i za pfiípadné ‰kody
zpÛsobené provozem tûchto zafiízení.

8. ZpÛsobilost elektrické instalace v souladu s v˘‰e uveden˘mi podmínkami bude pfied uvedením 
do provozu zkontrolována revizním technikem SÎDC s. o. Zji‰tûné závady musí b˘t ihned odstranûny. 
Pfii závaÏn˘ch poru‰eních platn˘ch pfiedpisÛ nebude elektrické zafiízení pfiipojeno, resp. do jiÏ provo-
zovaného zafiízení bude dodávka elektrického proudu pfieru‰ena. V tûchto pfiípadech nebudou 
vráceny ãástky uhrazené za jiÏ zfiízené pfiívody a instalace.

9. Elektrick˘ proud mÛÏe b˘t zapnut jen do dohotoveného a zkontrolovaného zafiízení jiÏ v prÛbûhu 
dvou dnÛ pfied zahájením veletrhu. Odstranûní poruch elektroinstalace provedené vlastním
odborn˘m personálem nebo tfietí firmou bude úãtováno vystavovateli dle skuteãnû vynaloÏen˘ch
nákladÛ.

PPOODDMMÍÍNNKKYY  PP¤¤IIPPOOJJEENNÍÍ  AA  DDOODDÁÁVVKKYY  EELLEEKKTTRRIICCKKÉÉ  EENNEERRGGIIEE

CCZZEECCHH  RRAAIILLDDAAYYSS  22001111



OOBBJJEEDDNNÁÁVVKKAA  PPRRÁÁCCEE  AA  SSLLUUÎÎEEBB  --  ÚÚKKLLIIDD  EEXXPPOOZZIICCEE

CCZZEECCHH  RRAAIILLDDAAYYSS  22001111

Objednáváme úklidové práce pro stánek firmy:

Umístûní stánku:

veletrÏní hala*) venkovní plocha*)

*) nehodící se ‰krtnûte

OBJEDNÁVKA P¤ÍPOJKY VODY – pouze stánky na venkovní plo‰e

Jednorázová vodovodní pfiípojka: 1.250 Kã ano*) ne*)

*) nehodící se ‰krtnûte

Datum Cena Poznámka

13. 6. 2011 40,- Kã/m2 generální úklid pfied zahájením veletrhu

14. – 16. 6. 2011 25,- Kã/m2 bûÏn˘ úklid

Datum ráno*) odpoledne*) Plocha (m2) âástka

13. 6. 2011 ---

14. 6. 2011

15. 6. 2011

16. 6. 2011 ---

CELKEM

Tuto objednávku je nutno doruãit nejpozdûji 10 dnÛ pfied zahájením veletrhu.
Pfii nedodrÏení termínu bude úãtován poplatek vy‰‰í o 50%.
Pfii objednání den pfied zahájením veletrhu bude úãtován poplatek vy‰‰í o 100%.

Platba za úklid bude souãástí koneãného vyúãtování.

Datum, podpis Razítko

*) Úklidové práce budou provádûny ráno v dobû od 6.30 do 8.30 nebo veãer po uzavfiení areálu.

Smluvní podmínky:

Cenové relace:

Uvedené ceny nezahrnují DPH

Wi-fi pfiipojení – pro vystavovatele zdarma, není souãástí objednávky.




