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Умови участі та відвідання виставки Book World Prague,  

яка відбудеться 14-17 травня 2015 року в Празі (Чеська Республіка) 
 

Вказані умови розроблено з урахуванням вимог до учасників та відвідувачів 21-ї 

Міжнародної книжкової виставки та літературного фестивалю - Book World Prague («Світ 

книги Прага»), яка відбудеться 14-17 травня 2015 року, в м. Прага (Чеська Республіка) та 

пройде в Промисловому палаці Виставкового комплексу, в столичному районі 

Голешовіце.  

Умови участі для українських учасників та відвідувачів, базуються на Загальній 

інформації про книжкову виставку та літературний фестиваль (Book World Prague), а 

також виходячи з Вартості організації та участі у роботі виставки (кошторис витрат) і є 

головним путівником для учасників та відвідувачів цього заходу.  

З метою, уможливити участь у виставці, щонайбільшій кількості українських 

учасників, з Виставкомом Book World Prague - ведеться робота про організацію єдиного 

національного павільйону, під робочою назвою - «Україна». Натомість, прийняти участь 

у роботі вказаної виставки, в якості учасника, в межах загальнонаціонального павільйону 

«Україна» - можливо за такими формами: очно (реально) та заочно (тобто, без фізичної 

участі представників учасника).  

 

I. Для очної участі у роботі виставки, необхідно*: 

1. Письмова заявка, у довільній формі, в якій необхідно вказати такі дані: 

1.1. Форма участі у виставці Book World Prague - очна. 

1.2. Статус та повне найменування суб'єкта (юридична чи фізична особа).   

1.3. Повна юридична адреса та місцезнаходження/місцеперебування (якщо 

різняться). 

1.4. Ідентифікаційний та податковий номери (якщо є). 

1.5. Контактна особа (ПІБ), посада та контактні дані (телефон, факс, E-mail тощо). 

1.6. Бажана, виставкова площа для учасника очної форми (в м2 площі) та/чи тип 

модулю. 

1.7. Орієнтовна кількість та перелік виставкової продукції, яку є бажання 

виставити (в разі участі в межах загальнонаціонального павільйону «Україна»). 

1.8. Потреба в розміщенні даних до Каталогу учасників виставки, включаючи 

Логотип. 

1.9. Потреба у візовому забезпеченні (запрошенню на виставку, а в разі потреби - 

дані закордонного паспорту + ксерокопія 1-ї сторінки). 

1.10. Потреба в трансферті, наприклад: летовище Рузине - Прага чи Залізничний 

вокзал Прага - Прага тощо. 

1.11. Потреба в готелі чи гуртожитку. 

1.12. Потреба в організації зустрічей на виставці та/чи перекладачі.   

1.13. Інші побажання. 

* Аналогічна форма заявки подається й при бажанні прийняти участь у виставці й 

поза межами загальнонаціонального павільйону «Україна». 

 

II. Для заочної участі у роботі виставки, необхідно: 

2. Письмова заявка, у довільній формі, в якій необхідно вказати такі дані: 

2.1. Форма участі у виставці Book World Prague - заочна. 

2.2. Статус та повне найменування суб'єкта (юридична чи фізична особа).   
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2.3. Повна юридична адреса та місцезнаходження/місцеперебування (якщо 

різняться). 

2.4. Ідентифікаційний та податковий номери (якщо є). 

2.5. Контактна особа (ПІБ), посада та контактні дані (телефон, факс, E-mail тощо). 

2.6. Перелік книжок та друкованої продукції, а також інших рекламно-

інформаційних матеріалів (не більше 10 кг), які учасник бажає передати для участі у 

виставці.  

 2.7. Потреба в розміщенні даних до Каталогу учасників виставки, включаючи 

Логотип. 

 2.8. Потреба в придбанні Каталогу учасників та інших матеріалів виставки.  

2.9. Інші побажання. 

 

III. Для відвідання виставки, необхідно*: 

3. Письмова заявка, у довільній формі, в якій необхідно вказати такі дані: 

3.1. Форма відвідання виставки Book World Prague - в якості відвідувача. 

3.2. ПІБ особи, посада та контактні дані (телефон, факс, E-mail тощо). 

3.3. Потреба у візовому забезпеченні (запрошенню на виставку, а в разі потреби - 

дані закордонного паспорту + ксерокопія 1-ї сторінки). 

3.4. Потреба в трансферті, наприклад: летовище Рузине - Прага чи Залізничний 

вокзал Прага - Прага тощо. 

3.5. Потреба в готелі чи гуртожитку. 

3.6. Потреба в організації зустрічей на виставці та/чи перекладачі.   

3.7. Потреба в організації екскурсій (Прага та Карлові Вари) та/чи екскурсоводі.   

3.8. Інші побажання. 

 

IV. Умови та вартість участі у виставці, включаючи відвідувачів: 

4.1. Для очної участі у роботі виставки: 

4.1.1. Письмова Заявка (з вищевказаними даними), в електронному виді - 

адресується уповноваженій (контактній) особі та пересилається на адресу, яка вказана в 

супровідному листі. 

4.1.2. Кінцевий термін прийняття Заявки - 15 березня 2015 року.   

4.1.3. Вартість очної участі у роботі виставки залежить від бажаної, виставкової 

площі для учасника очної форми (в м2 площі) та/чи тип модулю. 

4.1.4. Після прийняття Заявки, відбувається її письмове підтвердження та 

виставляється рахунок-фактура (розмір суми, якої залежить від бажаної, виставкової 

площі), після оплати якої учасник матиме право на спрощене митне оформлення 

тимчасового вивезення товарів (карнет АТА), а саме - книжок, друкованої продукції та 

власних рекламно-інформаційних матеріалів.  

4.1.5. Очний учасник виставки має право на супровід - книжок, друкованої 

продукції та власних рекламно-інформаційних матеріалів з числа фізичних осіб, дані яких 

вказуються у Заявці (з метою їх запрошення на виставку та здійснення візового 

забезпечення таким).  

4.1.6. Вартість участі у виставці в якості учасника (для фізичних осіб - 

представників учасника) розписана у Кошторисі витрат. 

 

4.2. Для заочної участі у роботі виставки:  
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4.2.1. Письмова Заявка (з вищевказаними даними), в електронному виді - 

адресується уповноваженій (контактній) особі та пересилається на адресу, яка вказана в 

супровідному листі. 

4.2.2. Кінцевий термін прийняття Заявки - 31 березня 2015 року.   

4.2.3. Вартість заочної участі у роботі виставки складає суму в розмірі - 990 

гривень. 
4.2.4. Після прийняття Заявки, відбувається її письмове підтвердження та 

виставляється рахунок-фактура, після оплати якої здійснюється пересилка книжок, 

друкованої продукції та рекламно-інформаційних матеріалів заочного учасника.  

4.2.5. Загальна вага (брутто) книжок, друкованої продукції та рекламно-

інформаційних матеріалів не може перевищувати - 10 кг. 

4.2.6. При цьому, книжки, друкована продукція та рекламно-інформаційні 

матеріали передаються/пересилається на адресу уповноваженої (контактної) особи на 

підставі Акту.  

 

4.3. Для участі у виставці в якості відвідувача: 

4.3.1. Письмова Заявка (з вищевказаними даними), в електронному виді - 

адресується уповноваженій (контактній) особі та пересилається на адресу, яка вказана в 

супровідному листі. 

4.3.2. Кінцевий термін прийняття Заявки - 15 квітня 2015 року.   

4.3.3. Повнота даних, які вказуються у Заявці бажаючими відвідати виставку - є 

гарантією запрошення на виставку та здійснення візового забезпечення таким. 

4.3.4. Вартість участі у виставці в якості відвідувача розписана у Кошторисі 

витрат.  

 

V. Вартість виставкових площ, скидки* та доплати (для учасників): 

 

№ 

п/

п 

Найменування позиції 

Вартість 

CZE EURO 

1. Реєстраційний внесок (із занесенням даних до Каталогу 

виставки та на панелі вказівників виставки, 10 - одноденних, 

квитків та одне запрошення на виставковий раут) 

2 500 90 

2. Вартість 1м2 площі при реєстрації до 31. 12. 2014 2 950 105 

3. Вартість 1м2 площі при реєстрації після 31. 12. 2014 3 150 112,5 

4. Місце в колективній експозиції при реєстрації до 31. 12. 2014 9 500** 340 

5. Місце в колективній експозиції при реєстрації після 31.12.14 11 000** 393 

6. Монтаж павільйонів***: 

а) модуль «А» 1м2 площі 

б) модуль «B» 1м2 площі 

в) модуль «C» 1м2 площі 

г) модуль «D» 1м2 площі (включно з електроенергією) 

 

690 

880 

950 

5 500 

 

25 

31 

34 

196 

7.  Доплата за тип павільйону:  

а) кутовий (2 сторони), від 12 м2 замовленої площі - 7% 

 б) напівострівний (1 сторона), від 20 м2 замовленої площі - 15% 

в) острівний, від 50 м2 замовленої площі - 20% 
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г) з поверхом - доплата з ціни оренди закритої площі - 50%  

8.  Запис до Каталогу учасників виставки: 

а) рядок (70 знаків, включаючи пропуски) та переклад до 

англійської  

б) додатковий текст (максимум 5 рядків включаючи пропуски) 

та переклад до англійської (за один рядок) 

в) логотип учасника 

 

безкоштовно 

 

 

200 

600 

 

 

7 

21 

9. Обов'язкова ревізія підключення електроенергії:  

а) до 14 м2     

б) від 14 м2 до 30 м2   

а) від 30 м2 й більше      

 

550 

950 

від 1500 

 

20 

34 

54 
* Скидки діють при: замовленні більше 50 м2 площі та для членів чеської спілки книгарень та видавництв; 
** У вартість місця в колективній експозиції включено: виставкову площу (біля 1,5 м2), монтаж 

експозиції, освітлення, надпис, 2 панелі на кожній з яких - 2 книжкові полиці, 1 стіл та 2 стільці; 

*** Креслення, типи павільйонів та їх опис - нижче 

 

Модуль «А»  

 
Включає: стіни, панель на передній звис павільйону, фірмова назва - надпис та номер 

стенду, сітка стелі, електропроводку всередині павільйону (1 світло для кожних 3 м2 

стенду), сміттєвий  кошик. 

Не включає: розведення електроенергії та обов'язкову ревізію такого.  

 

Модуль «B»  

 
Включає: стіни, панель на передній звис павільйону, фірмова назва - надпис та номер 

стенду, сітка стелі, електропроводку всередині павільйону (1 світло для кожних 3 м2 

стенду), килимове покриття, 3-ри полиці на книги (на кожну стінку павільйону), 

прилавок, розміром: 100х50х100 см (для павільйону понад 12 м2 - два прилавки), 

сміттєвий  кошик. 

Не включає: розведення електроенергії та обов'язкову ревізію такого. 

 

Модуль «C»  
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Включає: стіни, панель на передній звис павільйону, фірмова назва - надпис та номер 

стенду, сітка стелі, електропроводку всередині павільйону (1 світло для кожних 3 м2 

стенду), килимове покриття, 3-ри полиці на книги (на кожну стінку павільйону), 

прилавок, розміром: 100х50х100 см (для павільйону понад 12 м2 - два прилавки), 

сміттєвий  кошик, а також - 1 стіл (квадратний або круглий), 3 стільці (м'які, складні), 

вішалка для одягу (або платяна шафа), із персональним замком (при мінімальному 

розмірі стенду - 12 м2) та інше начиння, залежно від розміру стенда. 

Не включає: розведення електроенергії та обов'язкову ревізію такого. 

 

Модуль «D» 

 
Включає: стіни, панель на передній звис павільйону, фірмова назва - надпис та номер 

стенду, сітка стелі, електропроводку всередині павільйону (2 світла для всього 

павільйону), килимове покриття, полиці на книги (на 12 книг), прилавок, розміром: 

100х50х100 см з поличками, сміттєвий  кошик, а також - електромережа (тільки для 

освітлення) та обов'язкову ревізію такого. 

 

 

Полиця для книг    Звичайна полиця 

     
Пропозиція модулів включає в себе - книжкові полиці, але можна замовити й звичайні 

полиці. 
 

Підготовлено Інформаційно-аналітичною службою «Європейсько-Східний діалог» (IASEED) 
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	З метою, уможливити участь у виставці, щонайбільшій кількості українських учасників, з Виставкомом Book World Prague - ведеться робота про організацію єдиного національного павільйону, під робочою назвою - «Україна». Натомість, прийняти участь у робот...
	I. Для очної участі у роботі виставки, необхідно*:
	1. Письмова заявка, у довільній формі, в якій необхідно вказати такі дані:
	1.1. Форма участі у виставці Book World Prague - очна.
	1.2. Статус та повне найменування суб'єкта (юридична чи фізична особа).
	1.3. Повна юридична адреса та місцезнаходження/місцеперебування (якщо різняться).
	1.4. Ідентифікаційний та податковий номери (якщо є).
	1.5. Контактна особа (ПІБ), посада та контактні дані (телефон, факс, E-mail тощо).
	1.6. Бажана, виставкова площа для учасника очної форми (в м2 площі) та/чи тип модулю.
	1.7. Орієнтовна кількість та перелік виставкової продукції, яку є бажання виставити (в разі участі в межах загальнонаціонального павільйону «Україна»).
	1.8. Потреба в розміщенні даних до Каталогу учасників виставки, включаючи Логотип.
	1.9. Потреба у візовому забезпеченні (запрошенню на виставку, а в разі потреби - дані закордонного паспорту + ксерокопія 1-ї сторінки).
	1.10. Потреба в трансферті, наприклад: летовище Рузине - Прага чи Залізничний вокзал Прага - Прага тощо.
	1.11. Потреба в готелі чи гуртожитку.
	1.12. Потреба в організації зустрічей на виставці та/чи перекладачі.
	1.13. Інші побажання.
	* Аналогічна форма заявки подається й при бажанні прийняти участь у виставці й поза межами загальнонаціонального павільйону «Україна».
	II. Для заочної участі у роботі виставки, необхідно:
	2. Письмова заявка, у довільній формі, в якій необхідно вказати такі дані:
	2.1. Форма участі у виставці Book World Prague - заочна.
	2.2. Статус та повне найменування суб'єкта (юридична чи фізична особа).
	2.3. Повна юридична адреса та місцезнаходження/місцеперебування (якщо різняться).
	2.4. Ідентифікаційний та податковий номери (якщо є).
	2.5. Контактна особа (ПІБ), посада та контактні дані (телефон, факс, E-mail тощо).
	2.6. Перелік книжок та друкованої продукції, а також інших рекламно-інформаційних матеріалів (не більше 10 кг), які учасник бажає передати для участі у виставці.
	2.9. Інші побажання.
	III. Для відвідання виставки, необхідно*:
	3. Письмова заявка, у довільній формі, в якій необхідно вказати такі дані:
	3.1. Форма відвідання виставки Book World Prague - в якості відвідувача.
	3.2. ПІБ особи, посада та контактні дані (телефон, факс, E-mail тощо).
	3.3. Потреба у візовому забезпеченні (запрошенню на виставку, а в разі потреби - дані закордонного паспорту + ксерокопія 1-ї сторінки).
	3.4. Потреба в трансферті, наприклад: летовище Рузине - Прага чи Залізничний вокзал Прага - Прага тощо.
	3.5. Потреба в готелі чи гуртожитку.
	3.6. Потреба в організації зустрічей на виставці та/чи перекладачі.
	3.7. Потреба в організації екскурсій (Прага та Карлові Вари) та/чи екскурсоводі.
	3.8. Інші побажання.
	IV. Умови та вартість участі у виставці, включаючи відвідувачів:
	4.1. Для очної участі у роботі виставки:
	4.1.1. Письмова Заявка (з вищевказаними даними), в електронному виді - адресується уповноваженій (контактній) особі та пересилається на адресу, яка вказана в супровідному листі.
	4.1.2. Кінцевий термін прийняття Заявки - 15 березня 2015 року.
	4.1.3. Вартість очної участі у роботі виставки залежить від бажаної, виставкової площі для учасника очної форми (в м2 площі) та/чи тип модулю.
	4.1.4. Після прийняття Заявки, відбувається її письмове підтвердження та виставляється рахунок-фактура (розмір суми, якої залежить від бажаної, виставкової площі), після оплати якої учасник матиме право на спрощене митне оформлення тимчасового вивезен...
	4.1.5. Очний учасник виставки має право на супровід - книжок, друкованої продукції та власних рекламно-інформаційних матеріалів з числа фізичних осіб, дані яких вказуються у Заявці (з метою їх запрошення на виставку та здійснення візового забезпечення...
	4.1.6. Вартість участі у виставці в якості учасника (для фізичних осіб - представників учасника) розписана у Кошторисі витрат.
	4.2. Для заочної участі у роботі виставки:
	4.2.1. Письмова Заявка (з вищевказаними даними), в електронному виді - адресується уповноваженій (контактній) особі та пересилається на адресу, яка вказана в супровідному листі.
	4.2.2. Кінцевий термін прийняття Заявки - 31 березня 2015 року.
	4.2.3. Вартість заочної участі у роботі виставки складає суму в розмірі - 990 гривень.
	4.2.4. Після прийняття Заявки, відбувається її письмове підтвердження та виставляється рахунок-фактура, після оплати якої здійснюється пересилка книжок, друкованої продукції та рекламно-інформаційних матеріалів заочного учасника.
	4.2.5. Загальна вага (брутто) книжок, друкованої продукції та рекламно-інформаційних матеріалів не може перевищувати - 10 кг.
	4.2.6. При цьому, книжки, друкована продукція та рекламно-інформаційні матеріали передаються/пересилається на адресу уповноваженої (контактної) особи на підставі Акту.
	4.3. Для участі у виставці в якості відвідувача:
	4.3.1. Письмова Заявка (з вищевказаними даними), в електронному виді - адресується уповноваженій (контактній) особі та пересилається на адресу, яка вказана в супровідному листі.
	4.3.2. Кінцевий термін прийняття Заявки - 15 квітня 2015 року.
	4.3.3. Повнота даних, які вказуються у Заявці бажаючими відвідати виставку - є гарантією запрошення на виставку та здійснення візового забезпечення таким.
	4.3.4. Вартість участі у виставці в якості відвідувача розписана у Кошторисі витрат.
	V. Вартість виставкових площ, скидки* та доплати (для учасників):
	Модуль «А»
	Полиця для книг    Звичайна полиця

