
 

 
 

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO DOPROVODNOU VÝSTAVU FIREM 
 

Vážení vystavovatelé.                               
 

Zasíláme Vám organizační pokyny a informace k doprovodné výstavě Edukačního semináře Klinická 
hepatologie 2018, který se koná ve dnech 8. – 9. března 2018 v Kongresovém centru IKEM Praha, 
Vídeňská 1958/9, Praha 4. Účelem těchto pokynů je poskytnout Vám potřebné informační zázemí pro 
účast na doprovodné výstavě. Současně Vám se stejným záměrem zasíláme aktuální plán 
doprovodné výstavy. 
 

1. Doprovodná výstava je umístěná v 5. poschodí, foyer  Kongresového centra IKEM v Praze. Přístup 
do kongresového centra je hlavním vchodem a výtahem do 5. poschodí. 

 

2. Prezentace na doprovodné výstavě bude možné instalovat 8. března od 08.00 do 12.00 hod. 
Demontáž je nutné provést dne 9. března od 13.30 do 14.00 hod. Provozní doba doprovodné 
výstavy je dne 8. března od 13.00 do 18.50 hod. a 9. března od 08.00 do 13.30 hod. 

 

3. Součástí výstavní plochy jsou stoly (120 x 60 cm) a židle v počtu dle potvrzené objednávky a 2 ks 
bezplatných vystavovatelských registrací pro Vaše reprezentanty, případně elektrická přípojka, 
pokud je součástí potvrzeného mobiliáře Vaší plochy.  

 

4. Výstavní plochy byly vystavovatelům přidělovány v pořadí dle data doručení závazných 
objednávek. 

 

5. Součástí služeb pro dva reprezentanty vystavující firmy je občerstvení v rozsahu poskytovaném 
účastníkům kurzu. Jména reprezentantů prosíme nahlásit organizátorovi na elektronickou 
adresu office@congressprague.cz (odpovědný zástupce Congress Prague: Ing. Alena Tučková, 
tel: 241 445 815, e-mail: alena.tuckova@congressprague.cz) do 20. února 2018. 

     

6. Reprezentanti vystavující firmy mají přístup na odborný program  semináře v plném rozsahu. 
 

7. V prostorech Kongresového centra IKEM není dovoleno: 

 vylepovat nebo jinak upevňovat  reklamní tištěné materiály nebo konstrukce na pevné stěny 
interiérů, 

 přemísťovat bez souhlasu organizátora stálý mobiliář kongresového centra nacházející se 
v interiérech, 

 používat v rámci doprovodné výstavy dovezený mobiliář, technická  zařízení, výrobky nebo 
produkty které svým vlivem nebo účinky mohou ohrozit provoz kongresového centra, bezpečnost 
a zdraví osob nacházejících se v interiérech kongresového centra.  

 používat bez předchozího souhlasu organizátora stroje, zařízení, přístroje a pomůcky umožňující 
nebo zprostředkující výrobu, přípravu, úpravu nebo podávání tepelně nebo jinak upravovaného 
občerstvení přímo na výstavní ploše.     

 

8. Prostor doprovodné výstavy je v době mimo program kurzu uzavřen. Pořadatel a organizátor 
žádají vystavovatele, aby na svých expozicích nenechávali osobní věci, cennosti, osobní doklady, 
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notebooky, mobilní telefony a další osobní a pracovní pomůcky. Tyto nejsou předmětem 
ochrany ani majetkového pojištění a pořadatel a organizátor nenesou odpovědnost za jejich 
ztrátu nebo poškození.    

 

9. Pro provoz výstavní expozice platí pravidla stanovená Závaznými obchodními podmínkami, jež 
jsou součástí Vaší objednávky. Vzhledem k velmi omezeným prostorům v kongresovém centru 
IKEM pořadatel a organizátor žádají vystavovatele, aby respektovali organizační pokyny, brali 
ohled na ostatní účastníky doprovodné výstavy a snažili se neomezovat ostatní běžný provoz 
IKEM. 

 

10. Součásti bezplatné vystavovatelské registrace pro vaše reprezentanty je občerstvení 
v přestávkách dle programu akce a konferenční oběd 9. března.  

 

11. Doprovodná výstava, materiál, technické vybavení doprovodné výstavy, pomůcky, stroje a 
přístroje, zboží a osobní a další věci vnesené do prostorů doprovodné výstavy nejsou 
předmětem pojištění, pořadatel a organizátor nenesou odpovědnost za jejich poškození nebo 
ztrátu. Předmětem pojištění není personál vystavovatelů účastnících se doprovodné výstavy.   

 

12. Všechny záležitosti týkající se účasti na doprovodné výstavě, včetně případných reklamací, řešte 
bezodkladně prostřednictvím registračního centra (odpovědný zástupce Congress Prague:  Pavel 
Revický, 724 264 870) 

 

Provozní doba registračního centra  

 8. března, 10.00 – 19.00 hod.  

 9. března, 08.00 – 13.30 hod. 
 

13. Organizátorem je Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 
815, 241 445 759, fax: 241 445 806, odpovědný zástupce:  Pavel Revický, e-mail: 
pavel.revicky@congressprague.cz , tel.: 724 264 870.  

 

14. Aktuální informace a program kurzu najdete na www.congressprague.cz/esikem2018. 
 

V Praze dne 12. února 2018 
 
Za Congress Prague, s.r.o. 
Pavel Revický 
Contact and address: 
Nad Obcí I/24,  
140 00 Prague 4 
Czech Republic 
GSM: +420 724 264 870 
Tel:  +420 241 445 813 
Fax: +420 241 445 806 
pavel.revicky@congressprague.cz  
www.congressprague.cz 
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