
 
 

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO DOPROVODNOU PREZENTACI PARTNERSKÝCH FIREM 
 

Vážení partneři 5
th

 ANNUAL WORKSHOP FOR MYOSITIS NETWORK 2018 (dále jen workshop MYONET) 
                              

Zasíláme Vám organizační pokyny k Vaší prezentaci v rámci programu workshopu MYONET, jenž se koná ve 
dnech 1. a 2. února 2018 v kongresových prostorech Lindner Hotel Prague Castle (Strahovska 128 
118 00 Praha, https://www.lindner.de/en/prague-hotel-prague-castle/welcome.html).  
 

Chceme Vás současně požádat, abyste se řídili těmito pokyny, jejichž cílem je zajistit bezproblémový průběh 
programu workshopu MYONET a bezproblémovou prezentaci Vás, jako významných partnerů této akce, v 
souladu s inzerovanými podmínkami. 
1. Účast na doprovodné prezentaci je daná platnou objednávkou v souladu s inzerovanou nabídkou  

a obchodními podmínkami.  
2. Doprovodná firemní prezentace je situována v průchozím foyer v přízemí Lidner Hotel Prague Castle. Vstup 

do prostor doprovodné prezentace je možný hlavním vchodem z parkoviště v areálu hotelu. (v areálu 
hotelu nelze trvale parkovat, po příjezdu na místo je nezbytné co nejdříve vyložit věci nezbytné pro 
prezentaci a vozidlo přeparkovat buď do objednaných hotelových garáží, nebo na kterékoliv veřejně 
dostupné parkoviště v okolí).  

3. Prezentující se partnerské firmy mají na místě k dispozici prezentační stůl (80 x 80 cm, bez ubrusu),  
konferenční židle a prostor výstavní plochy (odpovídající potvrzené objednávce) pro umístění reklamních 
roletek a informačních materiálů. Instalaci prezentace bude možné provést na místě dne 31. ledna v čase 
17.00 – 20.00 hod. nebo 1. února v čase od 08.00 do 10.00 hod. Program workshopu začíná 1 února 2018, 
v 12.00 hod v kongresovém sále Lindner Hotel Prague Castle a končí tamtéž, dne 2. února, v 12.00 hod.  

4. Prezentující se firmy v pozicích partnerů workshopu mají dále nárok na umístění potvrzeného počtu 
reklamních roletek v kongresovém sále Lindner Hotel Prague Castle, po dobu konání programu 
workshopu, respektive v prostoru registrace na workshop. Reklamní roletky prosíme předat zástupcům 
organizátora na místě dne 31. ledna v čase od 17.00 do 20.00 hod. nebo 1. února v čase od 08.00 do 10.00 
hod. 

5. Trvalé parkování uvnitř areálu Lindner Hotel Prague Castle není z prostorových a provozních důvodů 
možné. V prostorech Lindner Hotel Prague Castle není k dispozici transportní technika pro převoz 
materiálu z místa vykládky do prostorů doprovodné prezentace. V případě specifických požadavků ohledně 
Vaší prezentace kontaktujte co nejdříve organizátora workshopu.   

6. Pro instalaci, provoz a demontáž prezentací platí následující časový rozvrh: 

 Montáž: 31. ledna od 17.00 do 20.00 hod. nebo 1. února, od 08.00 do 10.00 hod. 

 Provoz: 1. února od 12.00 do 18.00 hod a 2. února, od 08.00 do 12.00 hod. 

 Demontáž: 2. února, od 12.00 do 13.00 hod. 
Instalace a demontáž jinak, než dle tohoto rozvrhu, není možná. 

7. Při příchodu do Lindner Hotel Prague Castle kontaktujte zástupce organizátora na místě (registrační 
centrum Congress Prague ve foyer recepce, v přízemí hotelu). Zde Vám bude předána prezentační plocha, 
mobiliář, program workshopu, nezbytné informace k instalaci a provozu expozice.  

8. Vaši reprezentanti na místě mohou bez omezení: 

 účastnit se programu workshopu, 

 čerpat určené služby (coffee breaks, večeři 1. února, oběd 2. února), v rozsahu jako registrovaní 
účastníci workshopu. 

Vzhledem k organizačním pravidlům workshopu, provoznímu řádu hotelu a programu workshopu, je nezbytné, 
abyste jako firma zaslali jména svých reprezentantů, kteří se budou účastnit workshopu, nejpozději do pátku 
26. ledna, do 12.00 hod na elektronickou adresu organizátora: office@congressprague.cz, nebo na adresu 
odpovědné koordinátorky pro registraci na workshop, sl. Silvie Krejskové (silvie.krejsova@congressprague.cz). 
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Zaslání jmen reprezentantů je nezbytné pro vystavení osobních registračních průkazů. Bez osobního 
registračního průkazu nebude možný vstup do prostor konání workshopu ani na program workshopu.   
9. V prostorách Lindner Hotel Prague Castle určených pro workshop není dovoleno: 

 parkovat v areálu hotelu s výjimkou objednaného parkování v garážích hotelu.  

 přemísťovat zařízení a zařizovací předměty nacházející se v areálu hotelu, 

 měnit a upravovat dispozice a výměry prezentačních ploch vyměřených organizátorem na místě, 

 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, konstrukce, okna a podhledy v areálu hotelu, 

 odkládat a ponechávat jinde, než na určených místech materiály a věci určené jako odpad vzniklý 
z instalace a provozu prezentace, 

 instalovat a používat elektrické a jiné spotřebiče určené pro uchovávání, přípravu, úpravu a podávání 
občerstvení a nápojů, podávat, servírovat nebo jiným způsobem distribuovat vlastní občerstvení na 
přidělené prezentační ploše nebo mimo ni.  

 užívat přidělené prostory pro jiný, než sjednaný účel a užívat je způsobem omezujícím obvyklý provoz 
hotelu, omezujícím program workshopu a ostatní účastníky, 

 porušovat bezpečnostní předpisy, provozní řád a požární řád hotelu, 

 všechny záležitosti týkající se účasti a prezentace, včetně případných reklamací, řešte bezodkladně 
prostřednictvím organizátora (odpovědný zástupce Congress Prague:  Pavel Revický, GSM 724 
264 870, pavel.revicky@congressprague.cz) 

 
Děkujeme Vám za spolupráci, přejeme Vám úspěšnou prezentaci Vaší firmy v rámci workshopu MYONET 2018. 
 

                                                                                                                   
 

V Praze dne 15. ledna 2018    Za Congress Prague,  
                                                                                                              organizátora workshopu MYONET 

Pavel Revický  
Tel: 241 445 813 
Fax: 241 445 806 
GSM:724 264 870 
e-mail: pavel.revicky@congressprague.cz 
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