
 
 

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO DOPROVODNOU VÝSTAVU FIREM 
 

AKTUALIZACE K DATU 8. 10. 2019 – ZMĚNA ČASU PŘÍPRAVY NA MÍSTĚ 
 
 

Vážení vystavovatelé, 
                               

zasíláme Vám organizační pokyny a informace k doprovodné výstavě 78. klinické konference RÚ Praha, která se koná 
dne 25. října 2019 od 9.00 hodin v Kongresovém centru ČVUT – Masarykově koleji, v Praze 6, na adrese: 
Thákurova 1, 160 41, Praha 6 
Dostupnost : 

Metro: trasa A, stanice Dejvická, 
Tramvaj: č. 20, 36, - zastávky Dejvická nebo Vítězné náměstí  
BUS: č. 119 - zastávka Nádraží Veleslavín  

Auto: příjezd vnitřním dopravním okruhem, odbočka z Evropské třídy do ulice Thákurova, přímo před kongresové 
centrum. Parkování na dostupných veřejných parkovištích v místě. 
 

Současně Vám zasíláme aktuální rozpis výstavních ploch a plán doprovodné výstavy. Věnujte prosím pozornost 
aktuálnímu plánu doprovodné výstavy. Z důvodu aktualizovaných požadavků rozmístění akcí odborného programu 
konference byl plán doprovodné výstavy průběžně upřesňován a optimalizován, aby co nejlépe odpovídal potřebám 
programu konference při respektování požadavků všech zúčastněných.  
Rovněž Vám zasíláme objednávkový formulář s nabídkou krátkodobého pronájmu výstavního mobiliáře a dalších služeb.  
V případě, že se rozhodnete nabízené služby či mobiliář dodatečně objednat, vyplňte formulář a zašlete jej obratem 
(nejpozději však do 20. 10.2019) zpět organizátorovi.   
Chceme Vás současně požádat, abyste se řídili těmito pokyny a pravidly, jejichž cílem je zajistit odpovídající a rovné 
podmínky pro všechny vystavovatele. 
 

Organizační pokyny:  
 

1. Doprovodná výstava je situována ve v Kongresovém centru ČVUT – Masarykově koleji (plán doprovodné výstavy vám 
zasíláme v samostatné příloze). 

 

2. Pro vystavovatele (pro vykládku při instalaci doprovodné výstavy (24. října 2019 v čase od 13.00 do 16.00 hod., a 25. 
října 2019 od 7.00 do 8.00 hod) a nakládku při demontáži doprovodné výstavy (25. října, od 12.45 do 13.30 hod.) je 
nutné využít parkování na dostupných veřejných parkovištích v místě. 

 

3. Výstavní plochy byly vystavovatelům přidělovány podle pravidel stanovených pořadatelem konference, v pořadí podle 
data doručení objednávky organizátorovi.  

 

4. Součástí objednané výstavní plochy jsou: 

• bezplatné registrace pro Vaše reprezentanty v počtech dle potvrzené objednávky. Jména reprezentantů prosíme zaslat 
elektronickou poštou na adresu organizátora (office@congressprague.cz) nejpozději do 20. října 2019. Dodání jmen 
Vašich reprezentantů je nezbytné pro vystavení registračních průkazů na jméno. Registrační průkazy Vám předáme při 
Vaší akreditaci na konferenci současně s výstavní plochou, mobiliářem a příslušenstvím. 

• mobiliář (1 x konferenční stůl s ubrusem a 2 ks konferenční židle) specifikovaný v potvrzené objednávce.   
 

5. Pro stavbu, provoz a demontáž doprovodné výstavy platí následující časový rozvrh: 
 

Montáž expozic:          

mailto:office@congressprague.cz


24. října od 13.00 do 16.00 hod. 
25. října od 07.00 do 08.00 hod.   
Provoz výstavy:           
25. dubna od 09.00 do 12.45 hod. 
Demontáž expozic:     
25. dubna od 12.45 do 13.30 hod. 

 

       Instalace a demontáž jinak, než dle tohoto rozvrhu, je možná výlučně po dohodě s organizátorem. 
 

6. Zaregistrujte se při příchodu do Kongresového centra ČVUT v registračním centru konference (foyer sálu ČVUT). Zde 
Vám bude předána objednaná výstavní plocha a mobiliář. Obdržíte rovněž program konference a registrační průkazy 
pro Vaše reprezentanty, které umožňují: 

• účastnit se odborného programu konference,  

• čerpat určené služby (káva a občerstvení v přestávkách konferenčního programu v počtu porcí potvrzených bezplatných 
vystavovatelských registrací.) 

 

7. Pro provoz expozice platí pravidla stanovená Závaznými obchodními podmínkami, jež jsou součástí Vaší objednávky. 
 

8. V určených prostorech Kongresového centra ČVUT (KC ČVUT) není dovoleno:  

• parkovat na vyznačených zákazech stání a vjezdů a vyhrazených parkovacích bez povolení  

• přemisťovat zařízení a zařizovací předměty nacházející se v prostorech KC ČVUT určených pro 
doprovodnou výstavu 

• měnit a upravovat dispozice a výměry výstavních ploch v rozporu s plánem doprovodné výstavy, jenž je 
přílohou těchto organizačních pokynů 

• v prostorech KC ČVUT určených pro doprovodnou výstavu kouřit a používat otevřený oheň, nebezpečné 
látky a předměty ohrožující bezpečnost, životní prostředí a majetek 

• lepit či jiným způsobem upevňovat věci, předměty, plakáty, poutače a jiná zařízení na podlahy, pevné stěny 
a stropy, konstrukce, okna a podhledy v prostorech hotelu určených po doprovodnou výstavu 

• odkládat a ponechávat jinde, než na určených místech apod., materiály a věci určené jako odpad vzniklý 
z instalace a provozu výstavních expozic 

• instalovat a používat elektrické, plynové a jiné spotřebiče určené pro uchovávání, přípravu, úpravu a 
podávání občerstvení a nápojů. 

• V prostorech KC ČVUT není dovoleno používat a konzumovat externí občerstvení, s výjimkou oficiálního 
konferenčního občerstvení zajištěného organizátorem.  

• užívat přidělené prostory hotelu určené pro doprovodnou výstavu pro jiný, než sjednaný účel a užívat je 
způsobem omezujícím jejich obvyklý provoz, omezujícím program kongresu nebo ostatní vystavovatele 

• porušovat bezpečnostní předpisy, provozní řád a požární řád  KC ČVUT. 
 

9. V případě nedodržení nebo zjevného porušení pravidel stanovených těmito pokyny jsou pořadatel a organizátor 
oprávněni přijmout odpovídající opatření, včetně zrušení účasti vystavovatele na doprovodné výstavě.  

 

10. Všechny záležitosti týkající se Vaší účasti na doprovodné výstavě a konferenci řešte výlučně prostřednictvím 
registračního centra konference.  

(foyer KC ČVUT, odpovědný zástupce Pavel Revický, tel.: 724 264 870). 
 

Provozní doba registračního centra konference:  
25. října 07.30 – 13.00 hod. 

 

Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na setkání v Kongresovém centru ČVUT v Praze. 
       

Dne 8. října 2019  
 

Za Congress Prague, organizátora konference  
Pavel Revický 
Tel: 241 445 813 
Fax: 241 445 806 
E-mail: pavel.revicky@congressprague.cz 
GSM: 724 264 870  
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