Smlouva o inzerci v rámci 55. ročníku
Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2021
(Uzávěrka poptávek: 7. 7. 2021)

Pořadatel:

FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY, a.s.

Sídlo, zápis v OR: Panská 1, 110 00 Praha 1, zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, B / 5552
IČO, DIČ:

IČO: 25694545, DIČ: CZ25694545

Zástupce:

Jitka Randárová

Email:

randarova@kviff.com

Telefon:

+420 221 411 011

Webové stránky:

www.kviff.com

Klient:
Sídlo, zápis v OR:
Zástupce:
Email:
IČO, DIČ:
Telefon:
Webové stránky:

Vybraná inzerce (volba označena křížkem)
Festivalový katalog (náklad: 6 000 ks)
barva: 4/0 (cmyk)
rozměr: 210 × 297 mm /š × v/ + 5 mm spad
Cena: 60 000,- Kč
Programová brožura (náklad: 12 500 ks)
barva: 4/0 (cmyk)
rozměr: 100 × 210 mm /š × v/ + 5 mm spad
Cena: 40 000,- Kč
Sleva: Katalog + Program
Cena: 80 000,- Kč

Dodání hotových podkladů Klientem (platí pro všechny typy inzerce)
Tisková data k inzerci dodá Klient na e-mail randarova@kviff.com ve formátu PDF – 1.3 (standard PDF/X-1a),
rozlišení 300 dpi, v měřítku 1:1, černé písmo musí být pouze 100 K – černá.
Uzávěrka podkladů k tisku: 9. 7. 2021

Celková cena inzerce

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Závazný způsob a forma uzavření, změn, doplnění či zrušení této smlouvy jsou specifikovány na internetových stránkách FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY, a.s. v sekci
Možnosti prezentace na festivalu (http://www.kviff.com/cs/o-festivalu/moznosti-prezentace-na-festivalu). Smluvní strany vzájemným ujednáním stanovují, že uzavřít, měnit, doplňovat
či zrušit tuto smlouvu lze pouze způsobem a formou dle uvedené specifikace.
Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři za účelem plnění smlouvy (právní důvod), a to po dobu trvání smlouvy a následně po dobu nezbytně
nutnou (lhůta promlčení). Tyto údaje mohou být v nezbytném rozsahu předány smluvním dodavatelům. Informace o právech vztahujících se ke zpracování osobních údajů naleznete
na http://www.kviff.com/cs/o-festivalu/moznosti-prezentace-na-festivalu/, případně kontaktujte pověřence na unsubscribe@kviff.com.
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