
Všeobecné podmínky pro vystavovatele (organizace) na Festivalu demokracie na nám. 

Václava Havla dne 9.10.2017:  

Festivalový den proběhne 9.10. 2017 od 11:00 do 20:00. Den je součástí Festivalu demokracie, který je 

doprovodným programem konference Forum 2000. Po 20:00 je nutno zachovávat klid s ohledem na 

představení Národního divadla.  

Výstavní místo představuje prostor 2x2 m ve sdíleném stanu 4 x 8m a zahrnuje stůl, 2 židle, zásuvku na 

notebook a sdílené vytápění a osvětlení. Odběr elektřiny neslouží k zapojení přístrojů s vyšším odběrem 

elektřiny než notebook. Dodatečný mobiliář lze případně objednat za příplatek.  

Vystavovatelé mohou svou prezentaci připravovat od 9:00 do 10:30. Do 21:00 jsou vystavovatelé povinni 

vyklidit výstavní místo a zanechat jej ve stavu, v jakém jim bylo předáno.  

U výstavního místa musí být neustále přítomna alespoň jedna kompetentní osoba po celou dobu konání 

festivalového dne.  

Vystavovatelé berou na vědomí, že vybavení je povoleno vynášet pouze ze zadní části náměstí u Ostrovní 

ulice, kde je možné zastavit a vyložit. Na náměstí Václava Havla není povolen vjezd automobilů a rovněž není 

povoleno zastavování a vykládka na Národní třídě.  

Součástí výstavního místa není parkovací místo.  

Vystavovatel, jehož předmětem činnosti není prodej či výroba občerstvení, není oprávněn občerstvení nabízet 

za úplatu.  

Vystavovatel, jehož předmětem činnosti je výroba a prodej občerstvení, je povinen předložit ceník výrobků, 

které bude nabízet. 

Nadace Forum 2000 není povinna kontrolovat platnost oprávnění vystavovatele k prodeji zboží. Vystavovatel  

se zavazuje opatřit si takové oprávnění sám spolu s odpovídajícím způsobem evidence tržeb.  

Nadace Forum 2000 nezodpovídá za škody způsobené Vystavovatelem na zapůjčeném mobiliáři, majetku 

Národního divadla, návštěvníkům Festivalu demokracie nebo jakýmkoli jiným třetím osobám.  

Nadace Forum 2000 nezodpovídá za ztráty, ke kterým dojde během festivalového dne.  

Vystavovat mohou pouze organizace, které uhradí účastnický poplatek nejméně 10 dnů před datem akce.  

Vystavovatel bude o těchto podmínkách informovat všechny osoby jím delegované k účasti na festivalovém 

dni.  

Vystavovat mohou pouze organizace, které nevyvíjejí činnost, jejímž cílem je omezovat osobní, politická nebo 

jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a 

sociální postavení, rozněcovat nenávist a nesnášenlivost z těchto důvodů, podporovat násilí, anebo jinak 

porušovat jakékoliv právní, morální a etické normy. Nadace Forum 2000 si vyhrazuje právo vykázat z nám. 

Václava Havla jakoukoli organizaci, která tyto všeobecné podmínky poruší. Vystavovat mohou pouze 

organizace, mezi jejichž priority patří transparentnost a profesionalita při vykonávání veřejně prospěšné 

činnosti.  

TĚŠÍME SE NA VÁS! Veškeré dotazy, prosím, směřujte na fedem@forum2000.cz 

Všeobecné podmínky jsou platné od 13.9. 2017 


