Vážení vinaři, dovozci vín, přátelé a kamarádi,
Mílovými kroky se blíží již 22. ročník Pardubického festivalu
který se letos uskuteční opět na Pardubickém zámku ve dnech

vína,

23. – 24. srpna 2019.
Letošní ročník bude ve znamení probíhající rekonstrukce zámku v Pardubicích,
která se dotkne nás všech. Naší snahou bude udělat maximum, aby výstava proběhla co nejlépe.
Výstavní plochy budou omezeny pouze na venkovní prostory zámku. Proto jsme se rozhodli pro
letošní rok zlevnit výstavní plochu na jednotných 7 000 Kč a zároveň Vám navýšit odměnu
za žetony o 20%, tj. z dosavadních 50% budete dostávat 60% z ceny žetonu.
Dále jako vystavovatelé obdržíte po včasném přihlášení dvě vstupenky na slavnostní večer a budete
osvobozeni od placení účastnického poplatku za Vámi přihlášená vína. Věřím, že Vám tato
kompenzace přijde vhod a budeme se společně těšit na nové zrekonstruované prostory pro další roky.
Z těchto důvodů budou dočasně stránky www.pardubickyfestivalvina.cz aktuální jen částečně.
Rozmístění stánků budeme vědět později.
Všem, kteří nám zachovají letos přízeň, budou po rekonstrukci nabídnuty prostory přednostně před
oficiálním zahájením prodeje výstavních ploch. Samozřejmostí bude letos opět předprodej vstupenek,
či úschovna zakoupených vín. V případě jakýchkoliv změn Vás budeme včas informovat, abychom
všichni byli co nejlépe připraveni na svátek vína v Pardubicích.
V letošním roce jsme opět byli zařazeni Vinařským fondem do seznamu akcí, kde lze požádat
o proplacení 50% nákladů na výstavu. Bližší informace naleznete na www.vinarskyfond.cz/
podpory/podminky/ a je třeba požádat nejpozději do 15.2. 2019. To samé platí i pro soutěž vín.
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. Veškeré bližší informace včetně novinek a dalších možností propagace a celého programu
naleznete včas na www stránkách Pardubického festivalu vína.
Na setkání s Vámi se ve vinařských Pardubicích se za organizační výbor těší
Karel Pobuda

Ing. Jiří Lejhanec

Bc. Marek Nurek

Kontakt:
Czech marketing s.r.o., Sladkovského 433, Pardubice
Tel./fax: 466 657 585, e-mail: lejhanec@czech-marketing.com; www.pardubickyfestivalvina.cz
Ing. Jiří Lejhanec, 777 270 165, Bc. Marek Nurek, 775 348 273

22. ročník prodejního a kontraktačního festivalu
23. - 24. srpna 2019 • Pardubický zámek
Všeobecné podmínky a informace
Pořadatel: Czech marketing s.r.o.
Místo konání: Pardubický zámek
Výstavní plochy (samostatné)
pouze VENKOVNÍ nekryté prostory

7.000,-

Kč

Žádost o dotaci k proplacení 50% nákladů na výstavu je potřeba podat
do 15. 2. 2019 na www.vinarskyfond.cz/podpory/podminky/
Objednávka výstavních ploch:
Může být provedena potvrzením přihlášky, ústní dohodou. Za potvrzení
souhlasu s podmínkami lze považovat také zaplacení zálohy, či celé
platby za služby pořadatele.

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. 2019 proběhne v prostorách hotelu Euro
již 21. 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 ceně výstavní plochy máte zajištěn kompletní servis pro Vás vystavovatele. V případě Vaši účasti na výstavě jste osvobozeni
od platby účastnického poplatku do soutěže vín. Dále při včasném objednání máte v ceně 2 vstupenky na Slavnostní večer
opět zdarma. Dále máte možnost a to opět zdarma se zúčastnit prodeje svých vín i při večerním programu v rámci Pardubické
vinařské noci. V případě využití vlastního stánku sleva 500 Kč. Možno dohodnout i rozšíření výstavních prostor. Všechny
uvedené ceny jsou bez DPH.

Závazná přihláška k účasti
Obchodní jméno:
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 22. srpna 2019 od 20 hod. v restauraci St. Patrick
Návoz exponátů: 22. srpna 2019 od 15:00 do 18:00
23. srpna 2019 od 8:00 do 12:00

Výstava pro veřejnost:
Výstava pro veřejnost:

23. srpna 2019 od 12:00 do 24:00
24. srpna 2019 od 12:00 do 18:00

Bez výhrad souhlasíme se zněním všeobecných podmínek a informací.

………………………………….
Místo, datum

………………………………..
Razítko, podpis

* Organizátor má právo na změnu výstavních prostor z důvodů nepředvídatelných zkutečností.
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