
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 

I) ZAMERANIE AKCIE 

1) Akcia pod hlavičkou ModelCon Trnava slúži k vystavovaniu, súťaženiu a predaji 

modelárskych potrieb, súvisiacich artefaktov a odbornej literatúry. 

2) Akcia sa koná 1 x ročne. 

3) Každý účastník akcie svojou účasťou potvrdzuje, že súhlasí s vyhotovovaním fotografií 

seba a svojich modelov organizátormi ale aj návštevníkmi za účelom dokumentácie a 

propagácie akoukoľvek formou neporušujúcou legislatívne a všeobecne uznávané morálne 

zásady. 

4) Na akcii sa môžu nachádzať na vystavených a predávaných modeloch vyobrazenia 

symbolov (svastika a podobne). Celá akcia, všetci vystavovatelia, predajcovia aj súťažiaci 

prehlasujú že ich vyobrazenie je len za účelom verného historického vyobrazenia danej témy, 

diorámy a modelu a nič nepropagujú a nie sú žiadnym prívržencom ani sympatizantom 

žiadneho zakázaného hnutia. 

II) PREDAJ PREDAJNÝCH MIEST, REGISTRÁCIA 

1) Každý, kto ponúka na predaj tovar uvedený v bode I/1 (ďalej len predajca), je povinný si 

prenajať predajné miesto. Mimo tieto miesta sú akékoľvek manipulácie a predaj zakázané. 

Predajca si môže vopred prenajať predajné miesto za vopred uvedených podmienok, ktoré 

vyhlási usporiadateľ akcie. 

2) Prebratie rezervovaných miest prebieha od 7:00 do 8:30 hodiny. Po tejto dobe rezervácia 

prepadá a miesto môže byť ponúknuté inému záujemcovi. 

3) V dobe od 7:00 do 9:00 hodiny bude do výstavných priestorov umožnený prístup iba 

súťažiacim, predajcom a ich asistentom, maximálne však 2 osoby ku každému predajnému 

miestu. Každý z týchto účastníkov sa na vyzvanie usporiadateľa musí preukázať vstupenkou. 

Osobám bez nej nebude v uvedenej dobe voľný prístup do výstavných priestorov umožnený. 

4) Usporiadateľ si vyhradzuje právo presunúť predajcu v prípade nutných prevádzkových či 

organizačných zmien na iné miesto. 

III) PODMIENKY VÝMENY A PREDAJA 

1) Výmena a predaj na akcii smie prebiehať výhradne za podmienok v zmysle platnej 

legislatívy. 

IV) NÁVŠTEVNÍCI 

1) Vstupné platia všetci návštevníci podľa platného cenníka. 

2) Informácie o výške vstupného podá usporiadateľ. 



V) SANKCIE 

1) Ak inšpekčný alebo kontrolný orgán informuje usporiadateľa o porušení predpisov (Nar. 

EU a iných zákonov a nariadení platných na území Slovenskej republiky) predajcom 

súťažiacim alebo návštevníkom, usporiadateľ nenesie žiadne bremeno ťarchy za príp. 

následky na svojej strane. Každý účastník akcie koná sám za seba. 

2) Ak zistí usporiadateľ, orgán Štátnej správy, inšpekcia alebo kontrolný orgán, že predajca 

porušil uvedené podmienky, môže byť dotyčný z akcie vylúčený. 

3) Natrvalo môže byť predajca vylúčený v prípade závažného porušenia podmienok podľa 

bodu V/1-2. 

VI) VŠEOBECNÉ PODMIENKY, VYMEDZENIE POJMOV 

1) Na akcii je možné propagovať iné akcie alebo výstavy výhradne po dohode s 

usporiadateľom. 

2) V priestoroch konania akcie je prísne zakázané fajčiť. 

3) Predajcov žiadame, aby na viditeľnom mieste umiestili svoje meno a adresu (firmu). 

4) Každý účastník akcie je povinný riadiť sa pokynmi usporiadateľov. 

5) Prosíme, udržujte poriadok vo všetkých priestoroch konania akcie a po jej skončení uviesť 

svoje predajné miesto do stavu, v akom ste ho prevzali. Všetku poskytnutú techniku vráťte 

usporiadateľovi v takom stave a množstve, v akom ste ju obdržali. 

6) Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za porušenie týchto pravidiel predávajúcimi ani za 

škody alebo straty vzniknuté v priebehu akcie jej účastníkom. Účastníci nesú plnú 

zodpovednosť za spôsobené škody a prípadné sankcie od kontrolných orgánov. 

7) Prevádzkový poriadok je pre všetkých účastníkov akcie záväzný. 

8 ) Účastníkom akcie sa rozumejú všetci súťažiaci, predajcovia a návštevníci. 

9) Každý účastník akcie svojim podpisom na prezenčnej listine alebo zaplatením vstupného 

súhlasím s tým, že sa môže objaviť na dokumentačných fotografiách vyhotovovaných na 

marketingové a propragačné účely organizátorom určeným fotografom. 

VII) PLATNOSŤ PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU 

1) Tento Prevádzkový poriadok je platný od 1.9. 2019 

 


