
 
 

ORGANIZAČNÍ POKYNY A INFORMACE PRO DOPROVODNOU VÝSTAVU 
 

Vážení vystavovatelé, 
 

zasíláme Vám Organizační pokyny pro doprovodnou výstavu kongresu Zimní revmatologické dny 
2020 v  Ostravě, který se koná ve dnech 8. – 10. ledna 2020 v kongresových prostorách Clarion 
Congress Hotelu Ostrava (Zkrácená 2703/84, 700 30 Ostrava-Zábřeh).  
 

Současně Vám zasíláme aktuální přehled vystavovatelů, aktuální plán doprovodné výstavy a aktuální 
pracovní verzi odborného programu.  
Žádáme Vás, abyste se těmito pokyny řídili. Jejich cílem je zajistit optimální podmínky pro všechny 
vystavovatele a zdárný průběh doprovodné výstavy. 
 

ORGANIZAČNÍ POKYNY 
 

1. Účast na doprovodné výstavě je podmíněna platnou objednávkou a uhrazenou cenou 
objednané prezentace v souladu se Závaznými pokyny pořadatele.  

2. Součástí příslušenství přidělené výstavní plochy jsou kromě potvrzeného mobiliáře rovněž 2 ks 
bezplatných registrací pro Vaše reprezentanty. 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. prosince 2019 na adresu 
office@congressprague.cz.        

3. Doprovodná výstava je situována v přístupové chodbě a kongresovém Foyer v 1. NP Clarion 
Congress Hotelu Ostrava. Prostory doprovodné výstavy jsou přístupné z prostranství před 
hlavním vchodem do hotelu, nebo bočním vchodem. 

4. Využitelná výška ve výstavních prostorech je následující: přístupová chodba 2,45 m; salonek 
Silver a Gold 2,9 m; kongresové Foyer 2,45 m, příp. 3,3 m. Pro bližší informace kontaktujte 
organizátora. 

5. Clarion Congress Hotel Ostrava nedisponuje technikou pro převoz materiálů. K dispozici jsou 
pouze lehké vozíky pro převoz zavazadel.  

6. Vystavovatelé mají pro návoz a vykládku materiálů (7. ledna v době od 18.30 do 24.00 hod. a 8 
ledna v době od 08.00 do 11.00 hod.) a demontáž a odvoz materiálu z expozic (10. ledna od 
13.00 do 15.00 hod.) organizátorem zajištěno omezené stání bezprostředně před hlavním 
vchodem do hotelu a na služebním parkovišti u bočního vchodu. Doba vyhrazeného parkování 
pro vykládku (nakládku) je 45 minut. Po uplynutí vyměřeného limitu pro vyložení je nezbytné 
vozidlo přeparkovat.  

7. Pro vaše reprezentanty si můžete objednat vyhrazené parkovací místo na parkovišti Clarion 
Congress Hotelu Ostrava v inzerované ceně 200 Kč/vozidlo/den (cena je bez DPH). Objednávka 
parkování musí obsahovat jméno řidiče, SPZ, datum příjezdu a odjezdu. Zašlete ji na adresu 
office@congressprague.cz nejpozději do 20. prosince 2019. 

8. Součástí přidělené výstavní plochy je základní mobiliář (stoly, židle, případně elektrická přípojka 
dle objednávky) v množství odpovídajícím potvrzené objednávce. 
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9. Součástí výstavní plochy může být další mobiliář a služby v případě, že jste si je objednali 
individuálně nad rámec základního mobiliáře. Nabídku mobiliáře najdete na tomto odkazu: 
https://www.congressprague.cz/kongresy/zrd2020/objednavky/mobiliar.html.  

10. Pro instalaci, provoz a demontáž expozic doprovodné výstavy platí následující časový rozvrh: 

• Montáž expozic:  
7. ledna od 18.30 do 24.00 hod. 
8. ledna od 08.00 do 11.00 hod. 

• Provoz výstavy:  
8. ledna od 12.00 do 18.00 hod. 
9. ledna od 08.00 do 18.00 hod. 
10. ledna od 08.00 do 12.30 hod. 

• Demontáž expozic:               
10. ledna od 13.00 do 15.00 hod. 

 

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

12. Při příchodu do Clarion Congress Hotelu Ostrava se zaregistrujte v registračním centru 
kongresu (šatna přístupové chodby bezprostředně u hlavního vchodu, naproti schodišti od 
recepce). Zde Vám bude předána výstavní plocha, mobiliář, program akce, nezbytné informace 
k instalaci expozice a příslušný počet bezplatných vystavovatelských registračních visaček pro 
Vaše reprezentanty, které umožňují: 

• Účastnit se odborného programu kongresu. 

• Čerpat určené služby (občerstvení s kávou v přestávkách odborného programu). 

• Účastnit se Diskusního fóra revmatologů s večeři, pořádaného ČRS JEP pro registrované 
účastníky akce dne 8. ledna od 19.00 hod v Clarion Congress Hotelu Ostrava, v prostorech 
restaurace Veduta a Benada. Diskusní fórum revmatologů s večeři je součástí programu 
Zimních revmatologických dnů 2020 a vstup na ni je na registrační visačku účastníka. 

• Účastnit se společné večeře s programem pořádané Českou revmatologickou společnosti 
ČLS JEP dne 9. ledna v době od 19.00 v prostorách Radničního restaurantu Pod věží, v Ostravě. 
Společná večeře není součásti programu Zimních revmatologických dnů 2020, koná se v čase 
mimo program akce a extra prostorech a pro vstup na ní je nezbytné si koupit vstupenku 
v ceně 550 Kč (zahrnuje DPH). Vstupenku bylo a je možné si koupit on line na adrese 
https://www.congressprague.cz/kongresy/zrd2020.html nebo ve výjimečných případech 
zakoupit (do vyčerpání kapacity míst) též na místě – v registračním centru symposia 9. ledna do 
10.00 hod. 

Kongresový oběd s nápojem za kongresovou cenu 350 Kč/porce (cena zahrnuje DPH) si můžete 
koupit v registračním centru kongresu, na jednotlivé kongresové dny, denně do 10.00 hod. 
 

13. V prostorech Clarion Congress Hotelu Ostrava určených pro kongres není dovoleno: 

• parkovat na vyznačených zákazech stání a vjezdů a vyhrazených parkovacích plochách  Clarion 
Congress Hotelu Ostrava bez povolení,  

• přemísťovat zařízení a zařizovací předměty nacházející se v prostorech Clarion Congress Hotelu 
Ostrava, určených pro doprovodnou výstavu a program kongresu, 

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

• 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 kongresových prostorách Clarion Congress Hotelu 
Ostrava, 

• odkládat a ponechávat jinde, než na určených místech, materiály a věci určené jako odpad 
vzniklý z instalace a provozu výstavních expozic, 
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• instalovat a používat elektrické, plynové a jiné spotřebiče určené pro uchovávání, přípravu, 
úpravu a podávání občerstvení a nápojů, bez předchozího souhlasu organizátora. Souhlas 
organizátora obsahující technickou specifikaci jednotlivého spotřebiče, včetně specifikace 
účelu použití na výstavní ploše je třeba si vyžádat nejpozději do 20. prosince 2019, u 
organizátora, na adrese: office@congressprague.cz.  

 

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 souhlasu organizátora, je organizátor oprávněn účtovat vystavovateli paušální poplatek ve 
výši 1.550 Kč za každý spotřebič a den provozu).  
 

• užívat přidělené prostory pro jiný, než sjednaný účel a užívat je způsobem omezujícím obvyklý 
provoz určených prostor Clarion Congress Hotelu Ostrava, omezujícím program akce a ostatní 
vystavovatele, 

• porušovat bezpečnostní předpisy, provozní řád a požární řád Clarion Congress Hotelu Ostrava 
 

14. Na zakoupené výstavní ploše bude možné poskytovat vlastní vnesené malé občerstvení, za 
předpokladu, že: 

• se nebude jednat o občerstvení připravované nebo jinak zpracovávané nebo tepelně 
upravované na výstavní ploše nebo jinde v hotelu, 

• obaly a odpad z takto vneseného občerstvení bude na místě likvidován vystavovatelem, 
který občerstvení poskytne, 

• nebude se jednat o  alkoholické občerstvení nebo občerstvení obsahující alkohol a podobné 
látky. 

15. 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 a kongresu. 

16. 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.   

17. 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  

• 7. ledna, 18.00 – 21.00 hod. (určeno pouze pro vystavovatele)   

• 8. ledna, 08.00 – 18.30 hod. 

• 9. ledna, 08.00 – 18.30 hod. 

• 10. ledna, 08.00 – 13.00 hod. 
 

Děkujeme Vám za spolupráci, přejeme Vám úspěšnou prezentaci Vaší firmy na Zimních 
revmatologických dnech 2020 a těšíme se na setkání v Ostravě. 
 

V Praze dne 4. prosince 2019 
 

Za Congress Prague, s.r.o., organizátora Zimních revmatologických dnů 2020 v Ostravě 
Pavel Revický 
Tel: 241 445 813 
Fax: 241 445 806 
e-mail: pavel.revicky@congressprague.cz 
GSM: 724 264 870  
www.congressprague.cz             
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