
3/ Predstavitveno besedilo (največ 30 besed) za obvezni vpis v sejemski katalog - revijo Oddih, ki izide kot priloga časopisa Dnevnik pred prireditvijo.

2/ Tipski napis (želeni napis na predstavitvenem mestu) :

PRIJAVA

Sejem:               Sejem Narava-zdravje 2017 
  PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA

Termin sejma:  12. – 15. oktober 2017
Rok prijave:      15. september 2017
                           

1/ Podatki o razstavljavcu / občini

Polni naziv razstavljavca                                                     

Poštna številka in kraj                                                                                 Ulica in hišna številka

Telefon       Telefaks

Elektronska pošta      Spletna stran

Kraj in enota banke      Transakcijski račun

Odgovorna oseba (ime in priimek)     Kontaktna oseba (ime in priimek)

Elektronska pošta kontaktne osebe    Telefon kontaktne osebe

ID številka za DDV (oz. davčna številka)    Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite): DA NE

4/ Naročamo ___________   kosov predstavitvenih mest 

(1 kos = 2 predstavitveni mesti dimenzije 148,0 × 148,0 cm)

Cena: 400,00 EUR / kos

Cena vključuje: 
- registracijo na sejem
- predstavitveno mesto
- ekološko nadomestilo
- tipski napis na predstavitvenem mestu
- objava podatkov občine v sejemskem katalogu Oddih, ki izide kot priloga časopisa Dnevnik 
   in na spletni strani sejma
- objava občine na spletni strani sejma

Občina ima na razpolago ustrezno število plakatnih mest, za katere zagotovi materiale v obliki 
plakatov, skladno z dimenzijami, ki jih je predvidel organizator. Plakati se lahko dostavijo že v  
času montaže in ustrezno montirajo.

Organizator si pridržuje sprejeti prijavo tudi po rednem roku za prijavo, vendar ne zagotavlja izdelave tipskega napisa in vpisa v tiskano izdajo kataloga Oddih.

5/ V cenah ni vključen DDV, ki bo obračunan v skladu z določili ZDDV-1, ki ga plača razstavljavec. Prireditelj si pridržuje pravico do popravka cen z uporabo 
klavzule “vpliva spremenjenih okoliščin”, katere na dan formiranje cen ni mogel predvideti (112. člen OZ-a).

6/ Potrjujemo na tej prijavi navedene pogoje razstavljanja in jih nepreklicno in izključno priznavamo in sprejemamo kot vsebino prijave.
Naročilnica in dodatek k prijavi - tehnični priključki in oprema razstavnega prostora postane dodatek k tej prijavi in njen sestavni del, ko jo prireditelj prejme 
potrjeno s strani razstavljavca.

7/ Prosimo, da prijavo izpolnete čitljivo. En podpisan in požigosan izvod vrnete na naslov: Gospodarsko razstavišče d.o.o., Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana.

Kraj in datum:    Žig:    Podpis:

Sejmi Ljubljana Trade fairs

Sejem Narava-zdravje 2017

GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE d.o.o.
Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana, 
1001 Ljubljana, p.p. 3517 
ID št. za DDV: SI87878879
matična št.: 5003121000
tel.: +386/1/300 26 00 
fax: +386/1/300 26 49 


