Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Husova tř. 1846/9; 370 01 České Budějovice
tel.: 387 023 711-13, 39

Propozice
8. ročníku Veletrhu fiktivních firem v Českých
Budějovicích,
který organizuje
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9,
370 01 České Budějovice

termín
3. – 4. listopadu 2022
místo
Pavilon T2, Výstaviště České Budějovice

Uvedené podmínky jsou závazné

Osnova:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Časový harmonogram veletrhu pro vystavovatele
Vybavení stánku
Platba
Storno účasti
Ubytování
Stravování
Soutěže
Kulturní program
Závazné termíny

I.

ČASOVÝ HARMONOGRAM VELETRHU PRO VYSTAVOVATELE

Program veletrhu
3. 11. 2022
8:00 - 10:30
10:30 - 11:30
od 11:30
12:00 – 16:00
4. 11. 2022
09:00 - 14:00
od 09:00
13:30 – 14:00
14:00

Prezence zúčastněných firem, příprava stánku
Slavnostní zahájení veletrhu
Soutěžní prezentace zúčastněných firem
První výstavní den pro veřejnost, prodejní akce
Druhý výstavní den pro veřejnost
Soutěžní prezentace zúčastněných firem
Vyhlášení soutěžních výsledků
Zakončení veletrhu
Úklid stánků

Organizátor si vyhrazuje právo změny časového harmonogramu programu veletrhu.
V den zahájení budou organizátoři přítomni od 7:30 hodin; prezence zúčastněných firem
postačí od 8:00 hodin.
Prosíme Vás, abyste svůj odjezd z veletrhu přizpůsobili času jeho ukončení.
Stánek nesmí být uzavřen před oficiálně stanovenou dobou ukončení veletrhu, za pořádek ve
stánku a jeho finální úklid zodpovídá ředitel fiktivní firmy. Stánek se předává organizátorovi.

II.

VYBAVENÍ STÁNKU – STANDARD (KLASICKÝ VELETRŽNÍ
STÁNEK)
Rozměr stánku:

3×2m

–
–
–
–

1×

elektrická přípojka
stůl
židle
bodové světlo

Stánek bude označen názvem vaší firmy a školy.
Ve stánku je možno použít výzdobu zavěšením nebo nalepením, do stěn nelze nic zatloukat.
Mimo stánek lze reklamu umístit tak, aby šla snadno odstranit. Za odstranění ručí firma sama.
Stánek musí být po ukončení veletrhu odevzdán ve stejném stavu, v jakém byl převzat
první den.

1×
4×
1×

III.

PLATBA

Účastnický poplatek ve výši Kč 1 800,- za fiktivní firmu uhraďte na účet č. 78339231/0100.
Jako variabilní symbol uvádějte IČ školy. Po uhrazení poplatku Vám bude zaslán účetní doklad.
Termín zaslání přihlášek do 7. 10. 2022 (e-mailem na: veletrh@sso.cz).
Termín úhrady účastnického poplatku do 14. 10. 2022.

IV.

STORNO ÚČASTI

Při zrušení účasti z Vaší strany účtujeme v termínu:
do 14. 10. 2022 – storno poplatek 50 % z částky účastnického poplatku
po 14. 10. 2022 – storno poplatek 100 % z částky účastnického poplatku

V.

UBYTOVÁNÍ

Ubytování si účastníci zařizují sami, popřípadě lze o nabídku ubytovacích kapacit požádat
organizátora.

VI.

STRAVOVÁNÍ

V areálu Výstaviště a v jeho okolí je možnost stravování (supermarket Tesco a další).

VII.

SOUTĚŽE

A) Soutěže pro fiktivní firmy středních škol:

NEJLEPŠÍ FIRMA
VELETRHU

NEJLEPŠÍ STÁNEK

NEJLEPŠÍ PREZENTACE

NEJLEPŠÍ KATALOG

Další soutěže:

ZNALOSTNÍ KVÍZ ONLINE

NEJLEPŠÍ OBCHODNÍK VELETRHU

1. Soutěž o nejlepší stánek
Soutěže se zúčastní povinně všechny přihlášené FIF.
Nezávislá porota z řad učitelů, hostů a popř. veřejnosti ohodnotí úroveň stánku firmy,
vystupování při obchodování, znalost prodávaného sortimentu, schopnosti při vyplňování
dokladů, schopnost komunikace při prodeji v cizím jazyce atd.

2. Soutěž o nejlepší prezentaci
Soutěže se zúčastní povinně všechny přihlášené FIF.
Prezentace v programu PowerPoint (zaslání ve verzi MS PowerPoint /OpenOffice-Impress)
- maximálně 10-ti minutový spot
- prezentace bude moderována představiteli firmy (2 žáci)
- termín zaslání prezentace – elektronicky - do 31. 10. 2022 na veletrh@sso.cz (firmě
bude potvrzeno její doručení)
3. Soutěž o nejlepší katalog
Soutěže se zúčastní povinně všechny přihlášené FIF.
Nezávislá porota ohodnotí originalitu a kvalitu provedení, grafické zpracování a prezentaci
nabízených produktů. Katalog v listinné podobě předají jednotlivé firmy při prezenci první
výstavní den. Po vyhodnocení bude katalog firmě vrácen.
4. Soutěž o nejlepší firmu veletrhu
Soutěže se zúčastní FIF, které absolvují všechny tři výše uvedené soutěže – stánek, soutěžní
prezentace, katalog.
Celkové umístění FIF bude výsledkem součtu bodů všech tří výše uvedených kategorií.
DALŠÍ SOUTĚŽE
Nejsou podmínkou pro zařazení Vaší firmy do soutěže „O nejlepší firmu veletrhu“.
1. Znalostní kvíz online
Proběhne během prvního dne veletrhu, a to online formou. Znalostní kvíz bude obsahovat
otázky z oblasti podnikání. Fiktivní firma, která dosáhne nejlepšího výsledku bude odměněna.
Pro vyhodnocení bude důležitá správnost odpovědí a rychlost.
2. Soutěž o nejlepšího obchodníka veletrhu
Tuto soutěž pořádají:
Metropolitní univerzita Praha (www.mup.cz), která je partnerem pro tuto soutěžní
kategorii a odmění tři nejlepší (zlatý, stříbrný a bronzový obchodník) svými cenami;
Metropolitní univerzitní banka (www.mubanka.cz), která je jedinou emisní bankou veletrhu
(v průběhu veletrhu bude probíhat obchodování mezi účastníky veletrhu, ale i možnost zapojení
návštěvníků prostřednictvím fiktivní měny a veletržních šeků).

Podmínkou pro zařazení účastníka veletrhu do soutěže je mít nejpozději k začátku veletrhu
založený a aktivovaný fiktivní běžný účet u Metropolitní univerzitní banky, což můžete učinit
odkudkoliv a kdekoliv on-line (https://www.mubanka.cz/zalozeni-fiktivniho-uctu/). A pak už
stačí jen úspěšně a hojně obchodovat, evidovat veletržní příjmy. Veškeré informace budou
sděleny účastníkům při slavnostním zahájení. Kontaktní e-mailové adresa pro případné dotazy:
radek.maxa@mup.cz.
B) Soutěže pro fiktivní firmy vysokých a vyšších odborných škol:
Soutěž o nejlepší firmu veletrhu
Soutěže se zúčastní FIF, které absolvují tři soutěže – stánek, soutěžní prezentace, katalog.
Celkové umístění FIF bude výsledkem součtu bodů všech tří výše uvedených kategorií.
Soutěž FIF vysokých a vyšších odborných škol proběhne, pokud se soutěže zúčastní 5 a
více fiktivních firem těchto škol.
UPOZORNĚNÍ:

VIII.

během veletrhu nesmí být použita u stánků žádná hudba
(viz Zákon o ochraně autorských práv)

KULTURNÍ PROGRAM

Po dohodě s organizátory je možnost prohlídky města České Budějovice.

IX. ZÁVAZNÉ TERMÍNY
Datum zaslání přihlášky:
Datum splatnosti účastnického poplatku:
Datum zaslání prezentace:

do 7. 10. 2022
do 14. 10. 2022
do 31. 10. 2022

V případě naplnění kapacity si organizátor vyhrazuje právo limitovat počet fiktivních
firem. Rozhodujícím kritériem bude datum přijetí přihlášky, přihlášky s pozdějším
datem budou zařazeny mezi náhradníky.

Na setkání v Českých Budějovicích se těší pedagogové a žáci
Střední školy obchodní, České Budějovic, Husova 9.

