Nože 2018
Příbram
KULTURNÍ DŮM / KULTURHAUS / PALACE OF CULTURE
8. 9. 2018 - 9 . 9. 2018
Přihláška / Anmeldungsliste / Application
Jméno / Name / Name: ................................................................ Příjmení / Zuname / Surname: ...........................................................
Adresa / Anschrift / Adress: .....................................................................................................................................................................
Rok narození / Geburtsjahr / Year of birth: ................................ Země / Land / Country: ………………………………………………….
: ............................................. @ mail: ........................................... www: ......................................................
V případě, že jste prodejce, uveďte výrobce, jehož zboží budete nabízet / Im Fall, daß Sie ein Verkäufer sind, geben Sie bitte Name
von Hersteller an, dessen Waren Sie anbieten werden / If you are a dealer, tell us please the producer’s name of goods, what you
are going to offer:

…………………...................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Členství / Mitgliedschaft / Membership : A.N.B.C.:

 ANO / JA / YES

 NE / NEIN / NO

Členství v jiné nožířské organizaci - jaké / Mitgliedschaft in anderer Messerschmiedorganisation – in welcher / Membership at
other cutlery organisation – where:

………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Podle účastnických podmínek se závazně přihlašuji na výstavu „ NOŽE 2018 “ a objednávám …… ks stolů na
vystavování.
Nach den Teilnahmesbedingungen melde ich mich verbindlich zur Teilnahme an der Ausstellung „ NOŽE 2018 “ an
und bestelle …… Stücke von Tischen (80 cm x 80 cm) zum Ausstellen.
According to registration conditions I enroll obligatory in the exbihiton „ NOŽE 2018 “ and order …… pieces of
tables (80 cm x 80 cm) for exposure.

Datum / Datum / Date:

Podpis / Unterschrift / Signature:

Kontaktní údaje / Kontakt / Contact : „NOŽE 2018“ , Viktor Cais, U Nikolajky 37, 150 00 Praha 5, Czech Republic
mail : info@vystava-nozu.cz , www.vystava-nozu.cz , bankovní účet (bank
account) : 2001170713/2010
IBAN: CZ 27 201 00000002001170713, BIC/SWIFT: FIOBCZ PP XXX

Nože 2018
8-9 září (September) 2018
Změny v roce 2018:
V sobotu začátek výstavy v 9:00
Vratná záloha: 1000,-Kč nutno zaplatit na účet do konce července 2018 (je
potřeba dodat fakturační údaje abychom mohli vystavit daňový doklad) does not apply to foreign participants !!!
-tato záloha bude vratná v neděli před ukončením výstavy a zavedli jsme jí
na popud většiny vystavovatelů pro ty vystavovatele, kteří odjíždějí v sobotu.
Samozřejmě bereme ohledy na ty , kteří se včas omluví na nedělní
dopoledne( nejpozději do 30.7.2018).
Pro vytvoření účetního dokladu prosím o zaslání fakturačních údajů.
Jinak vše zůstává při starém a moc se na Vás za celý tým těšíme
Viktor Cais

