
 
 

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO DOPROVODNOU VÝSTAVU KONFERENCE 
 

Vážení vystavovatelé,  
 

zasíláme Vám organizační pokyny pro doprovodnou výstavu XXVIII. konference Sekce gynekologické 
endoskopie ČGPS ČLS JEP, která se koná ve dnech 3. – 5. října 2019 v kongresových prostorech CLARION 
CONGRESS HOTEL OLOMOUC (Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc). 

 
Současně Vám v samostatných přílohách zasíláme: 

• aktuální přehled vystavovatelů a plán doprovodné výstavy,  

• aktuální pracovní verzi odborného programu konference 
 
Všechny tyto přílohy najdete vždy v aktualizované verzi na webových stránkách konference,  
www.laparoskop.cz/sge2019. Objednávkový formulář mobiliáře a dalších služeb pro doprovodnou výstavu pak 
naleznete na tomto odkazu. 
 
Žádáme Vás, abyste se těmito organizačními pokyny řídili. Jejich cílem je zajistit optimální podmínky pro 
všechny vystavovatele a všeobecně zdárný průběh akce. 

 
ORGANIZAČNÍ POKYNY 
 

1. Účast na doprovodné výstavě je podmíněna platnou objednávkou a uhrazenou cenou objednané 
prezentace.  

2. Příslušenství výstavní plochy: Součástí každé přidělené výstavní plochy je základní mobiliář ve složení: 
konferenční stoly (ubrus na vyžádání v registračním centru), konferenční židle, elektrická přípojka 
230V/16A/3kW (u ploch od 8 a více m2) a bezplatné vystavovatelské registrační průkazy, vše v počtech 
odpovídajících výměře konkrétní výstavní plochy a inzerovaným podmínkám. 

3. Další příslušenství: z nabídky v příloze (Služby a mobiliář pro doprovodnou výstavu) si můžete (nad rámec 
základního příslušenství) vybrat a do 20. září 2019, on-line objednat další služby a mobiliář pro vybavení 
vaší výstavní plochy. Základní a další objednané příslušenství obdržíte od organizátora na místě současně 
s předáním výstavní plochy. 

4. Jména reprezentantů: v případě, že jste nám doposud nezaslali jména Vašich reprezentantů (jsou 
nezbytná pro jejich zaregistrování a vystavení registračních průkazů na jméno), chceme Vás požádat o 
jejich zaslání nejpozději do 20. září 2019, 12.00 hod na adresu office@congressprague.cz.        

5. Doprovodná výstava je situována ve foyer v 1. kongresovém poschodí CLARION CONGRESS HOTEL 
OLOMOUC. Prostory doprovodné výstavy jsou přístupné z parkoviště před hlavním vchodem CLARION 
CONGRESS HOTEL OLOMOUC, schodištěm nebo osobním výtahem nebo výtahem z podzemního 
hotelového parkingu. Ve výjimečných případech je na vyžádání je možné využít externí nákladní plošinu, 
přístupnou služebním vchodem od ulice Březinova. CLARION CONGRESS HOTEL OLOMOUC nedisponuje 
technikou pro převoz materiálů. K dispozici jsou pouze transportní vozíky pro převoz zavazadel.   

6. Dočasné parkování: vystavovatelé mají pro návoz a vykládku materiálů při montáži expozic a demontáž a 
odvoz materiálů z expozic organizačně zajištěno bezplatné, omezené stání na 3 vyhrazených parkovacích 
místech podle následujícího harmonogramu: 

• 3. října, 17.30 - 23.00 (doporučujeme návoz a stavbu velkých a stavebně náročných expozic) 
Poznámka 
Individuálně potvrzenou výjimkou z tohoto časového limitu je: 

http://www.laparoskop.cz/sge2019
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• Instalace výukových trenažéru firmou Olympus Czech Group určených pro Workshop 
hysteroskopie, (který se jako součást programu konference koná 3. října od 08.30 do 17.00 hod 
(salonek Plato-Seneca, 1. poschodí), která bude probíhat 2. října od 15.00 hod., 

 

• 4. října, 07.30 - 08.30 (doporučujeme návoz a stavbu pouze malých a jednoduchých expozic) 

• 5. října, 12.00 - 14.00 (demontáž a odvoz) 
Při dočasném stání na vyhrazených parkovacích místech jsou vystavovatelé povinni respektovat pokyny 
služby provozovatele parkoviště a organizátora konference. Doba vyhrazeného parkování pro vykládku 
(nakládku) je 45 minut. Po uplynutí limitu je nutné dočasné stání ukončit a vozidlo přeparkovat.  

7. V případě dalších specifických požadavků na vykládku a nakládku je nezbytné kontaktovat co nejdříve 
organizátora.   

8. Provoz výstavy: pro instalaci, provoz a demontáž expozic doprovodné výstavy platí následující časový 
harmonogram: 
Montáž expozic:   3. října: 17.30 - 23.00 
    4. října: 07.30 - 08.30 

 
Provoz výstavy:  4. října: 09.00 - 18.00 
    5. října: 08.00 - 12.00 
 
Demontáž expozic:  5. října: 12.00 - 14.00 
Instalace a demontáž jinak, než podle tohoto rozvrhu, není možná.  

9. Akreditace na místě: při příchodu do CLARION CONGRESS HOTEL OLOMOUC se zaregistrujte 
v registračním centru konference (najdete jej ve foyer 1. kongresového podlaží. Zde Vám předáme: 

• výstavní plochu, příslušenství a příslušný počet bezplatných vystavovatelských průkazů 

• program akce, objednanou parkovací kartu a ostatní náležitosti a informace k doprovodné výstavě a 
programu. 

10. Bezplatný vystavovatelský průkaz reprezentanta vystavovatele Vám umožňuje: 

• Účastnit se odborného programu konference. 

• Čerpat určené služby (občerstvení s kávou v programových přestávkách konference 4. října a 5. 
října). 

• Účastnit se Společné večeře, pořádaného pro registrované účastníky konference Sekcí 
gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 4. října od 19.30 hod. v prostorech sálu  a restaurantu 
Benada (přízemí), Clarion Congress Hotel Olomouc. Součástí je společná večeře účastníků. Pro vstup 
na diskusní fórum je nezbytné si koupit vstupenku v ceně 600 Kč (cena zahrnuje DPH). Vstupenku je 
možné si zakoupit on-line prostřednictvím nabídky na www.laparoskop.cz/sge2019, nebo v krajním 
případě na místě - registračním centru konference (foyer v 1. kongresovém podlaží) do 4. října, 12.00 
hod. Vzhledem k velkému zájmu o vstupenky však doporučujeme si je koupit on-line před akcí. 

11. Konferenční oběd pro reprezentanty vystavovatelů:  Na konferenční obědy dne 4. října a 5. října 2019 
podávané formou konferenčního bufetu v určených prostorech Restaurantu CLARION CONGRESS HOTEL 
OLOMOUC registrovaným účastníkům konference je možné si koupit obědový poukaz v ceně 300 Kč (cena 
zahrnuje DPH 15 %) v registračním centru konference při své akreditaci. Skutečná cena bufetového oběda 
je dotovaná z rozpočtu konference částkou 150 Kč. 

12. V určených prostorech CLARION CONGRESS HOTEL OLOMOUC není v souvislosti s XXVIII. konferencí SGE 
ČGPS ČLS JEP 2018 a doprovodnou výstavou konference dovoleno: 

• Parkovat na vyznačených zákazech stání a vjezdů a vyhrazených parkovacích plochách CLARION 
CONGRESS HOTEL OLOMOUC bez předchozí rezervace u organizátora nebo jiného povolení, 

• přemísťovat zařízení a zařizovací předměty nacházející se v prostorech CLARION CONGRESS HOTEL 
OLOMOUC 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 CLARION CONGRESS HOTEL OLOMOUC určených pro doprovodnou výstavu kouřit a 
používat otevřený ani skrytý oheň, nebezpečné látky, předměty a zařízení jakýmkoliv způsobem 
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 prostorech CLARION CONGRESS HOTEL OLOMOUC určených po 
doprovodnou výstavu, 

http://www.laparoskop.cz/sge2019


• připojovat se bez elektrické přípojky objednané u organizátora na elektrickou síť CLARION CONGRESS 
HOTEL OLOMOUC. 

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

• skladovat (ani dočasně) na jiné než vlastní výstavní ploše stavební a výstavní materiál, nástroje a 
příslušenství omezující uživatele těchto výstavních ploch, 

• instalovat a používat bez předchozího souhlasu organizátora elektrické a jiné spotřebiče určené pro 
uchovávání, přípravu, úpravu a podávání potravin, nápojů a občerstvení obecně. Souhlas 
organizátora je nezbytné si vyžádat nejpozději do 20. září 2019, 12.00 hod elektronickou poštou na 
adrese office@congressprague.cz. V žádosti je nezbytné specifikovat parametry a účel použití 
příslušného spotřebiče. Pro stanovisko organizátora je závazný provozní řád CLARION CONGRESS 
HOTEL OLOMOUC. V případě instalace a používání elektrického nebo jiného spotřebiče určeného pro 
uschování, přípravu, úpravu a podávání občerstvení a nápojů v prostoru expozice vystavovatele bez 
předchozího souhlasu organizátora je organizátor oprávněn přijmout příslušná opatření k ukončení 
provozu spotřebiče a účtovat vystavovateli paušální poplatek ve výši 3.000 Kč za každý nedovoleně 
použitý spotřebič, 

• užívat přidělené prostory CLARION CONGRESS HOTEL OLOMOUC určené pro doprovodnou výstavu 
pro jiný, než sjednaný účel a užívat je způsobem omezujícím obvyklý provoz výstavy, omezujícím 
program konference, omezujícím účastníky konference, omezujícím ostatní vystavovatele nebo 
běžný provoz CLARION CONGRESS HOTEL OLOMOUC.  

• porušovat jakýmkoliv způsobem bezpečnostní předpisy, provozní řád a požární řád CLARION 
CONGRESS HOTEL OLOMOUC.  

13. 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. 

14. Organizátor a pořadatel akce neodpovídají za ztrátu, zcizení nebo poškození osobních věcí a dokladů, 
osobních technických prostředků a pomůcek (např.: notebook, mobilní telefon, fotoaparát, kamera, 
apod.) ponechaných bez dohledu na výstavních expozicích vystavovatelů. Výstavní expozice vystavovatelů 
a majetek do nich vnesený nejsou předmětem pojištění.  

15. Reklamace: všechny záležitosti týkající se účasti na doprovodné výstavě, včetně případných reklamací, 
jsou vystavovatelé povinni řešit bezodkladně prostřednictvím registračního centra (odpovědný zástupce 
organizátora:  P. Revický, 724 264 870) 

 
Harmonogram provozu registračního centra: 

• 3. října: 17.30 - 21.00 hod. 

• 4. října: 07.30 - 19.00 hod. 

• 5. října: 07.30 - 13.00 hod. 
 

Děkujeme Vám za spolupráci, přejeme Vám úspěšnou prezentaci Vaší firmy na XXVIII. konferenci Sekce 
gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP a těšíme se na setkání v CLARION CONGRESS HOTEL OLOMOUC. 

 
V Praze dne 6. září 2019 
 
Za Congress Prague, s.r.o., organizátora konference  
Pavel Revický 
Tel: + 420 241 445 813 
Fax: + 420 241 445 806 
e-mail: pavel.revicky@congressprague.cz   
GSM: + 420 724 264 870 
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