Vážení vinaři, dovozci vín, přátelé a kamarádi,
Mílovými kroky se blíží již 20. ročník Pardubického festivalu
který se letos uskuteční opět na Pardubickém zámku ve dnech

vína,

25. – 26. srpna 2017.
Po uplynulých 19 let jsme pozorně naslouchali přáním všech návštěvníků i Vám, vystavovatelům,
a proto jsme pro vás pro tento jubilejní rok připravili mnoho velmi zajímavých změn.
Rozhodli jsme se přiblížit všechny výstavní prostory blíže k návštěvníkům, proto využijeme
nabídky Pardubického zámku a připravíme pro Vás nové výstavní prostory nejen přímo
na velkém nádvoří, ale i v jeho 2 přilehlých přednáškových sálech.
Nabídku jednotlivých výstavních prostor naleznete níže.
Další výraznou změnou je přesun Pardubické vinařské noci z Pernštýnského náměstí taktéž
do prostor Zámku a přilehlých valů. Již od odpoledních hodin zde bude probíhat doprovodný
kulturní program pro širokou veřejnost. Od 20:00 opět nabídne široký vinařský program na pódiu,
vystoupí známé hudební skupiny, proběhnou vinařské soutěže atd.
Slavnostní večer se letos uskuteční ve čtvrtek, 24. srpna od 20:00,
v prostorech restaurace St. Patrick, kde budeme moci přechutnat
všechny vzorky ze soutěže vín, která se uskuteční již 8. srpna 2017.
K degustaci Vám bude po celý večer hrát Varmužova cimbálová muzika.
Staňte se i Vy součástí této ojedinělé vinařské akce ve východních Čechách a přijeďte do Pardubic
vystavovat a společně s námi opět vytvářet pěknou vinnou náladu a představit tak česká,
moravská i zahraniční vína pro všechny obyvatele i návštěvníky Pardubic, kterých se během
dvou dnů výstavy na zámku vystřídá na 5.000.
Předem děkujeme všem, kteří přímo svou účastí na Pardubickém zámku nebo nepřímo, účastí
v soutěži vín, pomohou důstojně oslavit tuto akci, která podle mnoha ohlasů,
nemá u Vás špatný zvuk.
Na setkání s Vámi se ve vinařských Pardubicích se za organizační výbor těší

Karel Pobuda

Ing. Jiří Lejhanec

Pavel Morávek
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20. ročník prodejního a kontraktačního festivalu
25. - 26. srpna 2017 • Pardubický zámek
Všeobecné podmínky a informace
Pořadatel:
Czech marketing s.r.o.
Místo konání:
Pardubický zámek
Výstavní plochy (samostatné)
Vnitřní nádvoří - kryté prostory
Kč
- 8 unifikovaných historických stánků

9.000,-

Vnitřní nádvoří -nekryté prostory
Kč
- 8 unifikovaných historických stánků

6.000,-

Průchod na vnitřní nádvoří
Kč
- 5 unifikovaných prodejních pultů, vč. ubrusů

6.000,-

Venkovní velké nádvoří
Kč
- 8 unifikovaných historických stánků

9.000,-

Přednáškový sál 1, 2
Kč
- 22 unifikovaných prodejních pultů, vč. ubrusů

6.000,-

Platby:
Bez předem uhrazené faktury a dokladu o zaplacení nebude
vystavovateli povolena účast.
Podmínky při zrušení akce:
Podepsaná přihláška zaslaná na adresu pořadatele je pro
vystavovatele závazná. Stornuje-li vystavovatel účast méně jak
30 dní před výstavou, uhradí 50% z celkové vyfakturované částky.
Soutěž vín:
Dne 8. 8. 2017 proběhne v prostorách hotelu Euro již
19. ročník Soutěže vín. Další informace Vám poskytneme
na základě závazné přihlášky, nebo je naleznete na
www.pardubickyfestivalvina.cz.
Pojištění:
Pořadatel neodpovídá vystavovateli ani jeho spoluvystavovateli za
ztrátu, zničení či jakékoliv poškození exponátů, vybavení a zařízení
stánku. Vystavovatel k tomuto účelu uzavře pojištění.

V případě využití vlastního stánku sleva 500,-. Možno dohodnout
i rozšíření výstavních prostor.
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Závazná přihláška k účasti (data budou v bulletinu k výstavě*)
*Obchodní jméno / Název producenta:
*Adresa a PSČ:
*Odpovědný pracovník:
*Email:
Bankovní spojení:
IČO:

*Telefon/Mobil:
*www.
Číslo účtu:
DIČ:

Plátce DPH:

Druh vystavovaného zboží: …..………………………… Spoluvystavovatel: ……………………………………
DŮLEŽITÁ INFORMACE:
Slavnostní večer u příležitosti PFV se uskuteční ve čtvrtek 24. srpna 2017 od 20 hod.
Každý vystavovatel má v ceně výstavní plochy 2 vstupenky na Slavnostní večer zdarma, každá další vstupenka je za 500,-.
Nutno potvrdit svou účast a objednání vstupenek lze na telefonním čísle 777 270 165, Ing. Jiří Lejhanec.
Bez potvrzení účasti zaniká právo na volnou vstupenku. Kapacita míst je omezena. V případě krácení počtu objednaných
vstupenek rozhoduje datum doručení závazné přihlášky a dodržení termínu úhrady objednavatelem.
Uzávěrka závazných přihlášek: 5. srpna 2016
Návoz exponátů: 24. srpna 2017 od 15:00 do 18:00
Výstava pro veřejnost: 25. srpna 2017 od 13:00 do 24:00
25. srpna 2017 od 8:00 do 12:00
Výstava pro veřejnost: 26. srpna 2017 od 10:00 do 18:00

Bez výhrad souhlasíme se zněním Všeobecných podmínek a informací, které jsou uvedeny v příloze této přihlášky.
………………………………….
Místo, datum

………………………………..
Razítko, podpis
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