GAUDEAMUS® ROADSHOW SLOVENSKO 2020
ZMLUVA O ÚČASTI
info@gaudeamus-sk.sk; www.gaudeamus-sk.sk

Organizátor akcie / dodávateľ
Adresa:
Obchodný register:
Štatutárny zástupca:
IČ:
DIČ:
Kontaktné osoby:
Telefón:
Mobil:
E-mail:
Web:
Banka:
Číslo účtu:
IBAN:

Názov vystavovateľa:

MP-Soft, a.s., Příkop 4, 604 16 Brno, Česká republika
zapísaná v obchodnom registri, vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 4730
Ing. Pavel Mikula, predseda predstavenstva
440 14 040
SK4020395885
Bc. Pavel Mikula; Dana Jakubjanská
+420 545 176 136 (v pracovné dny 8 - 16 hodín)
+420 777 278 051, +420 606 139 304
info@gaudeamus-sk.sk
www.gaudeamus-sk.sk
VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90, Bratislava, Slovenská Republika
3122213657/0200
SK 42 0200 0000 0031 2221 3657

Vystavovateľ

IČ:
DIČ:
IČ DPH:
Mesto:
PSČ:
Ulice č. p.:

Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je účasť vystavovateľov na Gaudeamus ® Roadshow 2020 v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach
(Podľa Objednávky účasti) organizované spoločnosťou MP-Soft, a.s. Organizátor zabezpečí pre vystavovateľov:
•
propagáciu vystavovateľa v propagačnom katalógu pred zahájením akcie, na internetových adresách www.gaudeamus.cz
a www.gaudeamus-sk.sk, mobilných aplikáciách Gaudeamus Guide a Gaudeamus Advisor.
•
prenájom kontaktného miesta a prednáškového priestoru podľa špecifikácie v Objednávke služieb,
•
sadzbu, tlač a väzbu inzercie v tlačenom a elektronickom katalógu, podľa špecifikácie v Objednávke služieb,
•
propagáciu akcie Gaudeamus® Roadshow 2020 s cieľom zabezpečiť čo najväčšiu účasť návštevníkov na akcii,
•
organizáciu a priebeh akcie Gaudeamus® Roadshow 2020.
Objednávka služieb, sa po jej vytvorení stáva prílohou tejto zmluvy, je záväzná pre obe zmluvné strany a podrobne vymedzuje
predmet zmluvy.
Gaudeamus® Roadshow Slovensko 2020 sa uskutoční:
•
v Bratislave, 15. októbra 2020
•
v Košiciach, 27. októbra 2020
•
v Žiline, 3. novembra 2020
•
v Banské Bystrici, 4. novembra 2020

Cena služieb a platobné podmienky
A. Stanovenie zmluvné ceny
Cena za účasť na Gaudeamus® Roadshow 2020 je stanovená dohodou zmluvných strán, v zmysle zákona o cenách č. 18/1996
Z.z. V znení neskorších predpisov, podľa špecifikácie uvedenej v Objednávke účasti.
B. Všeobecné platobné podmienky
1. Organizátor považuje ceny služieb uvedené v Objednávke účasti za záväzné.
2. Organizátor sa zaväzuje uhradiť prípadnú finančnú stratu akcie z vlastných zdrojov, bez ďalších finančných nárokov
na vystavovateľa.
3. Vystavovateľ je povinný uvádzať ako variabilný symbol platby čísla zálohových faktúr a číslo daňového dokladu.
4. V pochybnostiach sa za deň splnenia platby považuje deň, kedy bola zaplatená suma pripísaná na účet organizátora.
5. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute za oneskorené úhrady daňových dokladov vo výške 0,06% z celkovej
zmluvnej ceny za každý deň omeškania platby po termíne splatnosti uvedenom v zálohovej faktúre alebo daňovom
doklade (faktúre).
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Zmluvné strany sa dohodli, že vystavovateľ vykoná úhradu zmluvnej ceny, vrátane dane z pridanej hodnoty, na účet organizátora
formou zálohy vo výške 100% celkovej zmluvnej ceny. Bez zaplatenia zálohy je Objednávka účasti pre organizátora nezáväzná.
Záverečné vyúčtovanie nákladov spojených s účasťou vystavovateľa na akcii vykoná organizátor daňovým dokladom (faktúrou)
po skončení akcie. Záverečné vyúčtovanie vykoná organizátor podľa platných daňových zákonov na základe odovzdávacích
protokolov spísaných v priebehu akcie. Záverečné vyúčtovanie organizátor vykoná najneskôr 16. novembra 2020.

Odstúpení od zmluvy

Vystavovateľ môže od zmluvy odstúpiť vždy výhradne písomnou formou. Odstúpiť od zmluvy možno v termíne do 31. 7. 2020
bez stornopoplatku, do 21. 8. 2020 s náhradou nákladov spojených s propagáciou akcie vo výške 30% zmluvnej ceny, zníženej
o náklady na katalógy, a skutočných nákladov na inzerciu v tlačenom katalógu a elektronickom katalógu akcie zvýšených
o 100%.
Ak odstúpi vystavovateľ od zmluvy do 31. 7. 2020, organizátor poukáže všetky doteraz zaplatené finančné prostriedky späť
na účet vystavovateľa.
Ak odstúpi vystavovateľ od zmluvy do 31. 8. 2020, organizátor vyúčtuje daňovým dokladom náklady spojené s propagáciou
akcie vo výške 30% zmluvnej ceny, zníženej o náklady na katalógy, a skutočné náklady na inzerciu v tlačenom katalógu
a elektronickom katalógu akcie zvýšenej o 100 %. Zvyšné finančné prostriedky, zaplatené formou záloh, organizátor poukáže
na účet vystavovateľa.
Ak odstúpi vystavovateľ od zmluvy po 31. 8. 2020, je povinný uhradiť všetky náklady v plnej výške vrátane dane z pridanej
hodnoty, za podmienok uvedených v časti Cena služieb a platobné podmienky tejto zmluvy.

Poistenie
Organizátor akcie nezodpovedá vystavovateľovi ani jeho spoluvystavovateľom za stratu, zničenie, alebo akékoľvek poškodenie
vybavenia a zariadení kontaktného miesta, vystavovaných exponátov, tovaru, materiálu, osobných vecí, finančnej hotovosti,
predmetov zhotovených z drahých kovov a kameňov, iných cenností, tovaru a predmetov určených na predaj, bez ohľadu
na to, či toto poškodenie vzniklo pred začiatkom akcie, v priebehu akcie, alebo po jej skončení. Organizátor vystavovateľom
odporúča uzatvoriť poistenie vybavenia kontaktného miesta, zariadení, exponátov, tovaru a materiálu, ktoré sú vo vlastníctve
vystavovateľa.

Záverečné ustanovení

1.

Objednávka účasti na akcii bude prijatá iba od univerzít, vysokých škôl, samostatných fakúlt, súkromných vysokých
škôl, vyšších odborných škôl, vzdelávacích inštitúcií, vzdelávacích agentúr, agentúr zabezpečujúcich prípravu
na prijímacie skúšky, poradenských inštitúcií, agentúr zabezpečujúcich vzdelávanie v zahraničí, nadácií zaoberajúcich
sa podporou vzdelávania a zamestnávateľov ponúkajúcich uplatnenie absolventom univerzít, vysokých škôl a vyšších
odborných škôl.

2.

Výška platieb za účasť na Gaudeamus® Roadshow 2020 môže byť znížená alebo zvýšená o skutočné náklady na inzerciu
v tlačenom katalógu akcie podľa skutočného rozsahu dodanej inzercie.

3.

Zmluva o účasti je platná po podpise oboch zmluvných strán s uvedením dátumu podpisu vystavovateľom a zaplatení
zálohy podľa špecifikácie v tejto zmluve a Objednávke účasti.

4.

V prípade, že vystavovateľ neobsadí svoje kontaktné miesto na akcii do 9.00 hodín v deň konania akcie, má organizátor
právo kontaktné miesto odstrániť, pričom vystavovateľ je povinný uhradiť všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy
a Objednávky účasti.

5.

Vystavovateľ môže uplatniť reklamáciu za práce a služby poskytnuté organizátorom písomnou formou, doplnenú
podrobnú fotodokumentáciou a popisom. Organizátor odporúča reklamáciu uplatniť priamo na akcii.

6.

Kópiu tejto zmluvy dostane vystavovateľ ako potvrdenie účasti na akcii. Prílohou tejto zmluvy sa stáva Objednávka
účasti.

7.

V prípade, že organizátor v dôsledku ním nezavinených udalostí ( "vis maior") nemôže uskutočniť akciu, alebo konanie
akcie po celú plánovanú dobu, informuje o tom ihneď vystavovateľa. Všetky záväzky vzniknuté organizátorovi
z uzatvorenej zmluvy o účasti zanikajú. V tomto prípade nepripadá vystavovateľovi žiadny nárok na úhradu vzniknutých
škôd. Organizátor je oprávnený zadržať primeranú časť poplatkov vystavovateľom doteraz uhradených.

8.

Ak vstúpi v čase od 1. 8. 2020 do 18. 9. 2020 do platnosti Nariadenie vlády alebo Ministerstva zdravotníctva SR
zakazujúce organizovanie hromadných akcií s účasťou do 1 000 osôb, akciu nebude možné uskutočniť. V takom prípade
organizátor vyúčtuje daňovým dokladom náklady spojené s on-line propagáciou v plnej výške, náklady spojené
s inzerciou v tlačenom a elektronickom katalógu zvýšené o 100%, náklady spojené s rozposlaním propagačných zásielok
do SŠ a rozposlaním e-mailových oznámení registrovaným študentom v plnej výške. Zvyšné finančné prostriedky,
zaplatené formou záloh, organizátor poukáže späť na účet vystavovateľa. Na vrátenú sumu organizátor vystaví daňový
doklad k prijatej platbe so zápornou hodnotou prijaté preddavky. Organizátor si nebude nárokovať doteraz vynaložené
náklady spojené s propagáciou akcie a organizačnou réžiou.
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9.

Ak vstúpi do platnosti Nariadenie vlády alebo Ministerstva zdravotníctva SR zakazujúce organizovanie hromadných akcií
s účasťou do 1 000 osôb v čase od 25. 9. 2020 do 4. 11. 2020, organizátor vyúčtuje náklady podľa bodu 12
a preukázateľnú časť doteraz vynaložených nákladov na prenájom výstavných priestorov, prípravu a realizáciu
objednaných služieb podľa špecifikácie v Objednávke účasti. Zvyšné finančné prostriedky, zaplatené formou záloh,
organizátor poukáže späť na účet vystavovateľa. Na vrátenú sumu organizátor vystaví daňový doklad k prijatej platbe
so zápornou hodnotou prijaté preddavky. Organizátor si nebude nárokovať doteraz vynaložené náklady spojené
s propagáciou akcie a organizačnou réžiou.

10. Vystavovateľ berie na vedomie informácie o zásadách spracovaní osobných údajov uvedených v tejto zmluve
a objednávke účasti. Informácie o zásadách spracovania je dostupná na www.gaudeamus-sk.sk.
11. Táto zmluva má tri strany a je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každý v platnosti originálu.
12. Každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis tejto zmluvy.
13. Účastníci tejto zmluvy po jej prečítaní vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony a súhlasí s obsahom zmluvy.
14. Zmluva je záväzná pre zmluvné strany a je súdne vymáhateľná, čo strany potvrdzujú svojimi podpismi, pričom
k jej uzavretiu došlo na základe ich vážnej a slobodnej vôle bez akéhokoľvek nátlaku alebo podstatného omylu,
čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Podpisy
V Brne dne ………………………….

V ……………………….dne ………………………….

………………………………………………………

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….
pečiatka vystavovateľa

Bc. Pavel Mikula
podpredseda predstavenstva MP-Soft, a.s.

štatutárny zástupca vystavovateľa

pečiatka MP-Soft, a.s.
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