SCHVÁLENIE
PROJEKTOVEJ
DOKUMENTÁCIE
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Výstavná akcia:
Vystavovateľ:
Hala:
Žiadame o schválenie projektovej dokumentácie a o vydanie povolenia na montáž

     m2

PLOCHA VÝSTAVNEJ EXPOZÍCIE

výstavnej expozície do výšky 2,5m

     m2

PLOCHA NA POSCHODÍ

poschodovej výstavnej expozície

     m2

PLOCHA OBSAHUJÚCA SKLO (krehký materiál)

stavebných prvkov obsahujúcich sklo alebo iný krehký materiál

výstavnej expozície nad výšku 2,5 m
výstavnej expozície – špeciálna konštrukcia
pútačov zavesených nad výstavnou expozíciou
projektový manažér

/meno, telefón, fax, e-mail/

zodpovedný projektant

/meno, telefón/

autorizovaný statik

/meno, telefón/

miesto/dátum

právne záväzný podpis projektového manažéra

       

právne záväzný podpis vystavovateľa

Schválenie projektovej dokumentácie a povolenie na montáž vyššie uvedenej výstavnej expozície.
Pripomienky k projektovej dokumentácii:

v Bratislave dňa

                za organizátora

za realizátora výstavnej expozície

UPOZORNENIE
Súčasťou schválenia projektovej dokumentácie výstavnej expozície je vydanie povolenia na montáž výstavnej expozície.
Termín predloženia projektovej dokumentácie na schválenie je 45 dní pred začiatkom montáže výstavnej akcie
Montáž výstavnej expozície bez schválenej projektovej dokumentácie a bez povolenia na montáž bude pokutovaná do výšky 1 330,- EUR a výstavná expozícia bude uzavretá bez nároku na vrátenie platieb.
Za technickú a statickú spôsobilosť výstavnej expozície zodpovedá vystavovateľ/Realizátor.   
Škody a následky vzniknuté chybnou technickou a statickou spôsobilosťou výstavnej expozície znáša vystavovateľ/Realizátor.  
Bočné a zadné steny k susedným výstavným expozíciam nad základnu výšku výstavnej expozície 2,5m upraviť ako biele plochy tak, aby esteticky nerušili susedné expozície.
Na schválenie projektovej dokumentácie výstavnej expozície je potrebné predložiť:
• žiadosť o schválenie projektovej dokumentácie a vydanie povolenia na montáž výstavnej expozície
• pôdorys všetkých podlaží s vyznačenými prívodmi vody, elektriny a iných technických médií  s uvedenou mierkou výkresu  
• statický posudok vrátane výpočtov od autorizovaného statika (montáže poschodových stánkov a špeciálnych konštrukcií)
• popis konštrukcie s detailmi, popis použitých materiálov s uvedením triedy horľavosti
• pohľady (alebo 3D pohľad) s výškovými kótami
• elektroprojekt, požiarne atesty na všetky použité materiály, certifikáty sklenených výplní
• všetky projekty a dokumenty musia byť vlastnoručne podpísané a musí byť na nich uvedený dátum.
8. Objednané služby počas montáže budú fakturované s príplatkom 50% a organizátor si vyhradzuje
výlučné právo objednávku po termíne uzávierky neprijať.
9. Ceny sú uvádzané bez DPH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vystavovateľ/realizátor prehlasuje, že súhlasí so Všeobecnými podmienkami účasti,
Technicko-bezpečnostnými predpismi a podmienkami stanovenými v časti Upozornenie,
ktoré sú súčasťou formulára.

DÁTUM / PEČIATKA / PODPIS

