
 
 

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO DOPROVODNOU PREZENTACI FIREM 
 

Vážení vystavovatelé, 
                               

zasíláme Vám organizační pokyny a informace k doprovodné prezentaci v rámci programu vzdělávací 
akce V. VELEHRADSKÉHO SETKÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 (dále jen Setkání 2019), které se koná dne 10. října 2019 
v Konferenčních prostorech Stojanova gymnázia ve Velehradě, na adrese Velehrad 1, 687 06: 

• Registrace a doprovodná prezentace firem: vstupní foyer Stojanova gymnázia, přízemí 

• Auditorium Setkání 2019: konferenční Slovanský sál Stojanova gymnázia, přízemí  
Současně Vám zasíláme aktuální rozpis prezentačních  ploch s mobiliářem a příslušenstvím. Věnujte, prosím, 
pozornost aktuálním informacím. S ohledem na koncepci a rozsah programu Setkání 2019 a s ohledem na 
prostorové možnosti Stojanova gymnázia se u prezentačních ploch předpokládá aranžmá v rozsahu informačního 
stolku s reklamní roletkou, tištěnými informacemi a obsluhou z řad firemních reprezentantů. Z výše uvedených 
důvodů nedoporučujeme stavbu výstavních expozic nebo stánků. 
Chceme Vás současně požádat, abyste se řídili těmito pokyny a pravidly, jejichž cílem je zajistit odpovídající a 
rovné podmínky pro všechny zúčastněné partnerské firmy. 
 

Organizační pokyny  
 

1. Doprovodná prezentace je situována v přízemí objektu Stojanova gymnázia, ve vstupní hale, bezprostředně vedle 
registrace a na přístupu do Slovanského sálu. Přístup do prostor pro instalaci a demontáž výstavních prezentací je 
z venkovního parkoviště hlavním vchodem. Do prostoru parkoviště se dostanete tak, že odbočíte z hlavní příjezdové 
komunikace a po cca 70 m zaparkujete přímo před vchodem do Stojanova gymnázia. 

 
UPOZORNĚNÍ 
Venkovní areál před objekty Stojanova gymnázia a před Bazilikou jsou památkově přísně chráněnou zónou. Vjezd do areálu 
a omezené stání pro vykládku a nakládku je povolené zcela výjimečně pro účely naší konference. Předpokládá to však 
bezpodmínečné dodržování následujícího režimu provozu: 

• Vjezd a pohyb vozidel výhradně po vyznačeném koridoru podél historických objektů areálu směrem k hlavnímu 
vchodu Stojanova gymnázia a zpět. 

• Dočasné stání před hlavním vchodem Stojanova gymnázia na dobu nezbytnou pro vyložení (naložení) materiálu 
pro doprovodnou výstavu a přeparkování vozidla na veřejné parkoviště v místě. 

• Přísný zákaz vjezdu, parkování, otáčení vozidel a pod na jiném místě v areálu před Stojanovým gymnáziem a před 
Bazilikou. 

• Respektování a dodržování pokynů organizátora konference a personálu Stojanova gymnázia týkajících se vjezdu 
do areálu, dočasného stání apod. 

 

2. Pro prezentující se firmy (pro vykládku při instalaci prezentace 10. října 13.00 do 14.30 hod. a demontáži prezentace 10. 
října od 19.00 do 20.00 hod.) bude zajištěno dočasné stání vozidla bezprostředně před vchodem do Stojanova gymnázia 
na vyhrazenou dobu 20 min. Trvalé parkování vozidla (po dobu Setkání 2019) je možné na veřejných parkovacích 
plochách přímo před areálem Stojanova gymnázia a Baziliky. Upozorňujeme, že parkování na jiných, než určených 
místech není dovoleno a v případě nerespektování pravidel pro parkování hrozí, že Vaše vozidlo bude odtaženo.  

 

3. Pro návoz materiálu nejsou na místě k dispozici žádné transportní vozíky.  
 

4. Prezentační plochy byly jednotlivým firmám přidělovány v pořadí podle data doručení objednávky organizátorovi a plán 
doprovodné prezentace na místě bude v tomto pořadí vyznačený.  

 

5. Jednotným příslušenstvím každé prezentační plochy jsou: 



• Dvě jmenovité bezplatné registrace pro Vaše reprezentanty. Jména reprezentantů prosíme zaslat elektronickou poštou 
na adresu organizátora (silvie.krejskova@congressprague.cz) nejpozději do 30. září 2019. Dodání jmen Vašich 
reprezentantů je nezbytné pro vystavení registračních průkazů na jméno. Registrační průkazy Vám předáme při Vaší 
akreditaci na Setkání 2019 současně s výstavní plochou, mobiliářem a příslušenstvím. 

• mobiliář (1 ks konferenční stůl a 2 ks konferenční židle) uvedený v závazné objednávce.   
 

6. Pro zřízení, provoz a demontáž doprovodné prezentace platí následující časový rozvrh: 
 

Montáž expozic:          
10. října od 13.00 do 14.30 hod.   
Provoz výstavy:           
10. října od 14.30 do 19.00 hod. 
Demontáž expozic:     
10. října od 19.00 do 20.00 hod. 

 

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

7. Zaregistrujte se při příchodu do vstupního foyer Stojanova gymnázia v registračním centru Setkání 2019 (přízemí). 
Zde Vám bude předána objednaná výstavní plocha a mobiliář. Obdržíte rovněž program Setkání 2019 a registrační 
průkazy pro Vaše reprezentanty, které umožňují: 

• účastnit se odborného programu Setkání 2019,  

• čerpat určené služby (káva a občerstvení v přestávkách programu, závěrečnou večeři po skončení programu). 
 

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

9. V určených prostorech Stojanova gymnázia není dovoleno:  

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

• přemisťovat zařízení a zařizovací předměty nacházející se v prostorech Stojanova gymnázia určených pro 
doprovodnou prezentaci 

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

• v prostorech Stojanova gymnázia určených pro doprovodnou prezentaci 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 Stojanova gymnázia určených po doprovodnou výstavu 
a program Setkání 2019 

• 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 bez předchozího souhlasu organizátora elektrické, plynové a jiné spotřebiče určené 
pro uchovávání, přípravu, úpravu a podávání občerstvení a nápojů (souhlas organizátora je nezbytné 
vyžádat nejpozději do 30. září elektronickou poštou na adrese office@congressprague.cz, přičemž je 
nezbytné specifikovat parametry a účel příslušného spotřebiče a sortiment občerstvení, k jehož přípravě 
bude spotřebič sloužit. Pro stanovisko organizátora je závazný provozní řád Stojanova gymnázia. V případě 
instalace a používání elektrického, plynového nebo jiného spotřebiče určeného pro uschování, přípravu, 
úpravu a podávání občerstvení a nápojů v prostoru expozice vystavovatele bez předchozího souhlasu 
organizátora, je organizátor oprávněn účtovat vystavovateli paušální poplatek ve výši 1.000 Kč za každý 
spotřebič. 

• užívat přidělené prostory Stojanova gymnázia určené pro doprovodnou prezentaci v rámci Setkání 2019 
pro jiný, než sjednaný účel a užívat je způsobem omezujícím jejich obvyklý provoz, omezujícím program 
Setkání 2019 nebo ostatní prezentace. 

• porušovat bezpečnostní předpisy, provozní řád a požární řád Stojanova gymnázia  
 

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

 

11. Všechny záležitosti týkající se Vaší účasti na doprovodné prezentaci a programu Setkání 2019 řešte výlučně 
prostřednictvím registračního centra. (foyer hlavního vchodu Stojanova gymnázia, přízemí, odpovědný zástupce Pavel 
Revický, tel.: 724 264 870).  
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12. V souvislosti s účasti Vaši firmy na Setkání 2019 si prostřednictvím nabídky organizátora na: 
https://www.congressprague.cz/kongresy/velehrad2019/ubytovani.html můžete vybrat a objednat hotelové ubytování 
v místě, včetně snídaně pro vaše reprezentanty. S dotazy a požadavky ohledně hotelového ubytování a účasti na 
programu Setkání 2019 kontaktujte odpovědné koordinátorky, sl. Silvii Krejskovou nebo p. Ivetu Pojmonovou, 
(silvie.krejskova@congressprague.cz, iveta.pojmonova@congressprague.cz ).    

 

Provozní doba registračního centra  
10. října 13.00 – 20.00 hod 

 

Děkujeme Vám za spolupráci a podporu Setkání 2019. 
       

Dne 12. září 2019 
 

Za Congress Prague, organizátora Setkání 2019  
Pavel Revický 
Tel: 241 445 813 
Fax: 241 445 806 
E-mail: pavel.revicky@congressprague.cz 
GSM: 724 264 870  
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