
 
 
ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO DOPROVODNOU VÝSTAVU – aktualizace k datu 13. prosince 2018 
 

Vážení vystavovatelé,  
                              

zasíláme Vám důležité informace k 14. zimnímu urologickému sympoziu 2019 (dále jen 14 ZUS 2019). 
1. k 13. prosinci 2018 se na 14 ZUS 2019 registrovalo 152 účastníků. Konečný počet účastníků odhadujeme na 

180 - 200. Je potřebné, abyste s tímto počtem účastníků počítali v rámci přípravy Vaší účasti na akci.   
2. k 13. prosinci 2018 je k účasti na 14 ZUS 2019 přihlášených 16 vystavujících firem. Chceme Vás požádat, 

abyste maximálně optimálně využili čas vyhrazený pro stavbu expozic a s ohledem na omezenou kapacitu 
prostor vyčleněných pro doprovodnou výstavu respektovali parametry platného plánu doprovodné 
výstavy. Upozorňujeme, že dle pokynu Organizačního výboru sympozia musí být instalace výstavních 
expozic ukončeny 13. ledna v 15.00 hod. 

3. v době konání 14. ZUS 2018 budou (kromě účastníků sympozia) v Harmony Club Hotel trávit pobyt další 
hoteloví hosté. Chceme Vás požádat, abyste dodržovali platný provozní řád a tyto organizační pokyny.    

    
Současně Vám zasíláme aktuální přehled vystavovatelů a aktuální platný plán doprovodné výstavy. 
Žádáme Vás, abyste se řídili těmito pokyny - jejich cílem je zajistit rovné podmínky pro všechny vystavovatele 
na doprovodné výstavě. 
1. Účast vystavovatele na doprovodné výstavě je podmíněna platnou objednávkou a uhrazenou cenou 

objednané prezentace.  
2. Součásti příslušenství výstavní prezentace jsou mimo jiné 2 ks bezplatných vystavovatelských registrací pro 

Vaše reprezentanty. V případě, že jste nám doposud nezaslali jejich jména (jsou nezbytná pro jejich 
zaregistrování a vystavení registračních průkazů na jméno), žádáme Vás o jejich zaslání nejpozději do 4. 
ledna 2019 na adresu office@congressprague.cz.        

3. Doprovodná výstava je umístěna ve foyer kongresového sálu a foyer recepce Harmony Club Hotel. Prostory 
doprovodné výstavy jsou přístupné hlavním vchodem do hotelu a výtahy mezi parkovištěm hotelu, foyer 
hotelové recepce a foyer kongresového sálu ve 2. poschodí.  

4. Pro návoz, vykládku a nakládku materiálů vystavovatelů (13. ledna v době od 09.00 do 15.00 a 16. ledna 
v době od 12.00 do 14.00 hod.) máte zajištěn bezplatný vjezd na hotelové nákladní parkoviště, do prostorů  
vykládací rampy. Při vjezdu a dočasném stání na parkovišti respektujte pokyny pověřeného pracovníka 
hotelu nebo hotelové recepce nebo organizátora akce. Doba vyhrazeného parkování pro vykládku 
(nakládku) je 45 minut. V případě nutnosti vyvézt větší množství materiálu do 2. podlaží je možné využít 
služební výtah, ke kterému se dostanete z vykládací rampy nákladního parkoviště. Respektujte prosím 
pokyny pracovníků hotelu. Na dobu konání akce si můžete u organizátora akce objednat parkovací místo 
pro své reprezentanty na vyhrazeném hotelovém parkovišti (do vyčerpání kapacity). On-line objednávkový 
formulář je k dispozici na www.congressprague.cz/zus2019.  

5. V případě specifických požadavků na vykládku a nakládku kontaktujte co nejdříve organizátora akce.   
6. Součástí přidělené výstavní plochy je základní mobiliář (stoly, židle, případně elektrická přípojka) v počtech 

odpovídajících Vaší objednávce. 
7. Součástí výstavní plochy může být další mobiliář a služby v případě, že jste si je objednali individuálně nad 

rámec základního mobiliáře. Nabídku mobiliáře pro eventuální doobjednání najdete na 
https://www.congressprague.cz/kongresy/zus2019/objednavky/mobiliar.html.   

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

• Montáž expozic        
      13. ledna od 09,00 do 15,00 hod. 
      Upozornění: 
      Dle pokynu pořadatele akce musí být stavba a instalace výstavních expozic ukončená 13. ledna v 15.00 hod 

s ohledem na začínající odborný program akce v kongresovém sále sousedícím přímo z prostorem 
doprovodné výstavy   

Provoz doprovodné výstavy       
      13. ledna od 16,00 do 19,00 hod. 
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      14. – 15. ledna od 08,00 do 19,00 hod 
      16. ledna od 08,00 do 13,00 hod. 

• Demontáž    
      16. ledna od 12,00 do 14,00 hod. 
Instalace a demontáž jinak, než dle tohoto rozvrhu, není,  bez dohovoru s organizátorem, možná. 
9. Při příchodu do Harmony Club Hotelu se zaregistrujte v registračním centru akce (foyer recepce, 1. 

poschodí). Zde Vám bude předána objednaná parkovací karta, výstavní plocha, mobiliář, program akce, 
nezbytné informace k instalaci a 2 ks bezplatných registračních průkazů pro Vaše reprezentanty, které 
umožňují: 

• účastnit se odborného programu akce, 

• čerpat určené služby (občerstvení v rámci odborného programu sympozia 13. – 16. ledna), 

• účastnit se koncertu a společné večeře, pořádané pro registrované účastníky sympozia Urologickou 
klinikou Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Urologickou 
klinikou Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze – pořadateli 
sympozia. Koncert a společenská večeře nejsou součástí programu sympozia, konají se v čase mimo 
program sympozia a pro vstup na ně je nutné si koupit vstupenku. Cena vstupenky je 575 Kč, cena zahrnuje 
DPH dle platné sazby. Vstupenku je možné si objednat na adrese office@congressprague.cz nebo 
v registračním centru (foyer recepce) do 14. ledna 12.00 hod., do vyčerpání kapacity 

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

10. V určených prostorech Harmony Club Hotel není dovoleno: 

• parkovat na vyznačených zákazech stání a vjezdů. V případě porušení může být vozidlo odtaženo. 

• přemísťovat zařízení a zařizovací předměty nacházející se v určených prostorech hotelu, 

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

• používat svévolně bez souhlasu organizátora vlastní elektrické přípojky nebo se připojovat na 
elektrickou síť hotelu, 

• kouřit a používat otevřený oheň, nebezpečné látky, léky a předměty ohrožující bezpečnost, zdraví, 
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 určených prostorech hotelu, 

• odkládat a ponechávat jinde, než na určených místech 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 4.ledna 2019 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 hotelu. 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 1.250 Kč za každý spotřebič a den provozu). 

• V případě zájmu je možné si u organizátora akce objednat (současně s žádosti o souhlas organizátora 
s instalací a používáním elektrických a jiných spotřebičů určených pro uchovávání, přípravu, úpravu a 
podávání občerstvení a nápojů na výstavní ploše) zajištění servisu na podávání kávy (porcelán: šálek, 
podšálek, lžička, ubrousek) nebo nápojů (sklo: pro podávání nealko nápojů, vína apod.). Servis 
zahrnuje: průběžné doplňování čistého nádobí, odklízení použitého nádobí v průběhu pracovního dne 
sympozia. Cena servisu je 950 Kč za den (cena je bez DPH). Služba bude zajištěná profesionálním 
gastronomickým servisem hotelu.     

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

• porušovat bezpečnostní předpisy, provozní řád a požární řád hotelu. 
11. Prostory doprovodné výstavy nejsou uzamykatelné  a nachází se ve veřejně přístupných prostorech hotelu.  

Žádáme Vás, abyste respektovali pokynů pořadatelů, organizátora a hotelové recepce a nenechávali na 
výstavních expozicích v době mimo program bez uzamčení výstavní exponáty, materiály, přístroje, 
pomůcky či jiné produkty a osobní věci. V nezbytném případě je možné jejich bezpečné uložení 
prostřednictvím organizátora akce. Pořadatel, organizátor ani hotel neodpovídají za cennosti, osobní věci a 
doklady, mobilní telefony, PC a další osobní pomůcky ponechané v prostoru doprovodné výstavy.  
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Výstavní expozice na doprovodné výstavě, vnesený materiál, osobní věci, pomůcky, přístroje a obslužný 
personál doprovodné výstavy nacházející se v prostorech doprovodné výstavy v době konání akce nejsou 
pojištěny.         

12. 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. 

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

Provozní doba registračního centra  

• 13. ledna  (09,00 – 20,00 hod.) 

• 14. ledna  (08,00 – 20,00 hod.) 

• 15. ledna  (08,00 – 20,00 hod.) 

• 16. ledna  (08,00 – 13,00 hod.) 
 
Děkujeme Vám za spolupráci, přejeme Vám úspěšnou prezentaci Vaší firmy na 14. zimním urologickém 
sympoziu 2019. 
 
V Praze dne 13. prosince 2018    
 
Za Congress Prague, s.r.o., organizátora akce 
Pavel Revický 
Tel: 241 445 813, fax: 241 445 806 
e-mail: pavel.revicky@congressprague.cz 
GSM: 724 264 870                                                                        
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