
 

 

Chcete získat zajímavou show na váš hasi čský ples, bál či jinou 
kulturní akci za výhodných podmínek a nebo zcela zd arma?    
Pokut ano, m ůžete se zúčastnit naší akce a sout ěže. 

 
 
AKCE pro všechny zákazníky spole čnosti Požární bezpe čnost s.r.o.:  

Jak jednoduché. Pokud jste, nebo budete našimi zákazníky od 1.3. do 30.11. v roce 2011 a zaujala vás 
uvedená SHOW Dalibor Janda revival, napište na e-mail jihlava@po-bp.cz pro jakou variantu dle ceníku 
jste se rozhodli a my vám v návaznosti na vyhodnocení naší vzájemné spolupráce sdělíme výši, kterou 
vám na uvedenou show přispějeme až do výše 100%.  

 

Základní ceník pro show: 
 
1. Cca hodinová show Dalibora Jandy revival á 9.500,- + DPH. 
2. Cca 1,5 hodinová show Dalibora Jandy revival + Suzi Quatro revival á 12.500,- + DPH. 
3. Celovečerní show Dalibora Jandy Revival + Suzi Quatro revival + karaoke show a celovečerní hudba 
na přání od DJ včetně kompletní vlastní profi aparatury á 18.500,- Kč + DPH. 

+ 5,- Kč / km + DPH počítáno od Jihlavy tam a zpět (účtováno vždy) 

+ 2.500,- + DPH při požadavku na vlastní profi aparaturu (není podmínkou, pokud máte již vaši akci 
nazvučenou, nebo u vás vystupuje jiná skupina s vlastní aparaturou) – u bodu 3. v ceně 

Kontakt na pana Dana Moravského pro detailní informace o SHOW a sjednání termínů SHOW: 

http://dalibor.sympatie.cz/                     dalibor@sympatie.cz                +420 777 003 531       

 

SOUŤEŽ pro rok 2011 pouze pro SDH a obce kraje Vyso čina!!! 

Pokud již jste, nebo budete našimi zákazníky od 1.3. do 30.11. v roce 2011 a jste z kraje Vysočina, 
vyplňte níže uvedený, jednoduchý formulář a jste zařazeni do soutěže: 

1. Soutěž platí od 1.3. 2011 do 30.11. 2011. 
2. Vyhodnocení soutěže proběhne v měsíci prosinci  2011 na zasedání KVV SH ČMS kraje Vysočina. 
3. Show Dalibora Jandy revival úplně ZDARMA vyhrává za každý okres kraje Vysočina jeden výherce  
(SDH nebo obec). 
4. Výherci si mohou výhru vybrat v roce 2012.   

Pravidla - kritéria hodnocení pro rok 2011 pouze pro kraj Vysočina. 
 
1. 40 % hodnocení bude tvořit obrat od 1.3.2011 - 30.11.2011 (zakoupené zboží v našich prodejnách) 
    - toto kritérium bude vyhodnocovat Požární bezpečnost s.r.o. 

2. 20 % hodnocení bude tvořit propagace společnosti Požární bezpečnost s.r.o. na vašich akcích, 
webových stránkách, technice, atd.                                                                                                                            
- toto kritérium bude vyhodnocovat Požární bezpečnost s.r.o. 

3. 40 % hodnocení bude tvořit spolupráce a plnění úkolů s příslušným OSH kraje Vysočina 
    - toto kritérium bude vyhodnocovat starosta OSH 

 

 

 


