POZVÁNKA
na čtrnáctou pražskou burzu minerálů, šperků, a fosilií

GEOSVĚT 2017
místo konání:

TJ Sokol Praha Vinohrady, Polská 2400/1, 120 00 Praha 2.

termín konání:

pátek 3.3. až neděle 5.3. 2O17.

organizátor akce:

Lubomír THIN - GEOSVĚT,
Londýnská 55, CZ 120 21 Praha 2,
tel: +420 602 282 895,
fax:+420 221 513 153,
e-mail: info@geosvet.cz,
www.geosvet.cz

kontaktní osoba:

Mgr. Lubomír Thin

cena základní jednotky:

výstavní plocha - zákl. jednotka - plocha 1m2 = plocha stolu, 1 židle
a 1x připojení 230V/100W. V případě přihlášení do 31.12. 2016 - 1500,- Kč,
do 31. 1. 2017 - 1750,- Kč, dále - 2000,- Kč.
Objednanou plochu plaťte složenkou typu “C”. Platbu zašlete na výše
uvedenou adresu. Možné je platit v hotovosti v prodejně Geosvět
na stejné adrese.

Instalace:

V pátek dne 3.3. 2017 od 06 do11 hodin.
Otevírací doba pro veřejnost je v pátek od 11:00 do 18:00. V sobotu od 09:00 do 18:00 hod.
V neděli od 09:00 do16:00 hod. Likvidace bude od 16:00 do 19:00 hodin.
Celá akce bude dostatečně propagována.
OMEZENÝ POČET MÍST!!!
zde odstřihněte

PŘIHLÁŠKA

závazně se přihlašuji jako vystavovatel na výstavu GEOSVĚT 2017 - 14. pražskou burzu minerálů, šperků a fosilií konanou
ve dnech 3.3. až 5.3. 2O17 v sokolovně TJ Sokol Královské Vinohrady, Polská 2400/1, Praha 2.
Objednávám plochu: .................................................... tj. .................. výstavních jednotek.
(jedna výstavní jednotka = stůl plocha 1m2, židle a jedna zásuvka 230V/100W).
Jméno : ........................................................................................................................
Adresa: ........................................................................................... PSČ: ......................................
Tel: ......................................................................... e-mail: ..........................................................
Podpisem stvrzuji závaznost objednávky účasti na výstavě. Konstatuji, že jsem se obeznámil s organizačními pokyny
a zavazuji se je dodržovat.
Datum: ................................................... Podpis: ..........................................................................
Organizační pokyny:
K vystavování jsou oprávněni přihlášení vystavovatelé. Organizátor si vyhrazuje absolutní právo rozhodnout o umístění
jednotlivých vystavovatelů dle vlastního uvážení. Organizátor nepřebírá odpovědnost za bezpečnost vystavovaných
exponátů. Exponáty musí být označeny. Výstavní místo musí být řádně označeno ( jméno či název firmy).
Vystavovatel je povinen dbát pokynů organizátora při instalaci i likvidaci výstavního místa.
Přihlášky zasílejte ve vlastním zájmu včas na adresu:
GEOSVĚT,
Londýnská 55, CZ 120 21 Praha 2,
tel: +420 221 513 220, fax:+420 221 513 153,
e-mail: info@geosvet.cz,
www.geosvet.cz
kontaktní osoba:
Mgr. Lubomír Thin.

