ORGANIZAČNÍ POKYNY
PRO VYSTAVOVATELE A MONTÁŽNÍ FIRMY
Důležité informace pro vystavovatele a montážní firmy

REGISTRAČNÍ CENTRUM:
Registrační centrum slouží jako 1. kontaktní místo pro vystavovatele a montážní firmy na výstavu
Vodovody-kanalizace 2019. Vystavovatelé/montážní firmy jsou povinni se zde zaregistrovat
před zahájením vlastních prací na výstavbě expozic.
Probíhají zde následující činnosti a služby:
1. Registrace vystavovatelů a kontrola plateb.
2. Předání pronajaté výstavní plochy k užívání vč. výběru kauce 3.000,- Kč/stánek. Kauce
slouží jako jistina vyklizení pronajaté plochy, viz níže popsané podmínky likvidace odpadu.
3. Výdej montážních a vystavovatelských průkazů, parkovacích karet, katalogů, atp.
4. Dodatečný nákup průkazů a služeb – platba na místě hotově.
Provoz centra v době montáže výstavy - vstupní hala 1.
Provozní doba:
18. 5.
8.00 – 20.00 hod.
19. - 20. 5.
7.00 – 20.00 hod.
Provoz centra v době průběhu výstavy a demontáže – vstupní hala 2.
Provozní doba:
21. – 23. 5.
8.00 – 19.00 hod.
24. 5.
7.00 – 19.00 hod.

Likvidace odpadu
Vystavovatelé i montážní firmy jsou povinni udržovat v průběhu celé montáže a demontáže plochu
čistou, a to společně s přiléhajícími komunikacemi. Veškeré odpady vzniklé v průběhu montáže
i demontáže je vystavovatel/montážní firma povinen odstranit na svůj náklad, případně si objednat
odpadní kontejnery dle objednávky v katalogu služeb organizátora a zaplatit předem, ev. na místě
v hotovosti. Při zpětném převzetí plochy po ukončení demontáže bude u každé realizační firmy
kontrolován doklad o likvidaci odpadu, popřípadě realizační firma prokáže/ukáže odvážený odpad.
Při nedodržení některé z těchto podmínek bude z kauce stržena paušální částka odpovídající
velikosti a složitosti expozice a s tím spojeného množství odpadu. Vystavovatel/montážní firma je
zodpovědný za veškerý odpad, který se na pronajímané ploše nachází v době zpětného převzetí.
Pokud budou dodržena pravidla čistoty a likvidace odpadů, bude kauce vrácena v plné výši.
V opačném případě bude pořízena fotodokumentace, vystavovateli (realizační firmě) účtovaná pokuta
a na jeho náklady bude plocha vyčištěna a odpad odstraněn. Zúčtování pokuty i vzniklých nákladů bude
provedeno z kauce a ev. doplatkem.

MONTÁŽ VÝSTAVY – 18. – 20. 5. 2019
•

(17. 5. 2019 – předčasná montáž

*16.00 – 22.00 hod.)

•
•
•

18. 5. 2019 – montáž
19. 5. 2019 – montáž
20. 5. 2019 – montáž

9.00 – 20.00 hod. *(+ prodloužená montáž 20.00 – 24.00 hod)
7.00 – 20.00 hod. *(+ prodloužená montáž 20.00 – 24.00 hod)
7.00 – 20.00 hod.

Po tuto dobu je zajištěn přívod montážního el. proudu. Poslední den montáže, tj. 20. 5. je nutné
ukončit montážní práce nejpozději ve 20.00 hod..
Technické služby (el. energie, voda,….) jsou poskytovány do 20.00 hod. nebo
na základě předchozí dohody. Prodloužení montážní doby v uvedené dny je možné
za poplatek po dohodě s organizátorem, dohoda musí proběhnout vždy nejpozději
do 15.00 hod. předchozího dne.
* V případě zájmu mohou vystavovatelé využít tzv. předčasnou a prodlouženou montáž. Tato služba
musí být dohodnuta předem s organizátorem (jvasilkova@exponex.cz) a je zpoplatněna:
• předčasná montáž: pátek 17. 5. 2019
16.00 do 22.00 hod. částka 5.000,- Kč bez DPH/stánek.
• prodloužená montáž: sobota a neděle, tj. 18. a 19. 5. 2019
20.00 - 22.00 hod. – 2.500,- Kč bez DPH / stánek/den
20.00 - 24.00 hod. – 5.000,- Kč bez DPH / stánek/den
Montážní práce je nutno skončit nejpozději dne 20. 5. 2019 ve 20.00 hod., v tuto dobu se vypíná el.
proud a osvětlení hal.
Po celou dobu montáže platí zákaz kouření ve všech halách a vnitřních prostorách výstaviště.

Předání výstavní plochy
Pro předání výstavní plochy k užívání, průkazů, vjezdů a dalších cenin je bezpodmínečně nutné splnit
následující povinnosti:
- Uhradit kauci 3.000,- Kč/stánek. Kauce se vrací v průběhu demontáže při zpětném předání
nepoškozené a čisté plochy, tj. v původním stavu a po odklizení vzniklého odpadu
vystavovatelem/montážní firmou na vlastní náklady. Při zpětném převzetí plochy po ukončení
montáže bude u každé realizační firmy kontrolován doklad o likvidaci odpadu, popřípadě
realizační firma prokáže/ukáže odvážený odpad. Při nedodržení některé z těchto podmínek bude
z kauce stržena paušální částka odpovídající velikosti a složitosti expozice a s tím spojeného
množství odpadu. Organizátor odpad odklidí na vlastní náklady, kauci použije
na úhradu nákladů s tím spojených, ev. vícenáklady dofakturuje.
- Uhradit veškeré faktury související s účastí na výstavě. Mějte připraveny výpisy z účtu jako
doklady o provedení plateb pro případnou kontrolu na místě!
- Mít schválenou expozici - kladně potvrzenou Schvalovací zprávu.
- Mít zajištěnou likvidaci veškerého odpadu vzniklého při montáži a demontáži na svůj náklad –
tj. mít objednaný kontejner/nádoby na odpad nebo odpad odvézt vlastními prostředky!
Dodržet veškeré Všeobecné podmínky účasti i Technické podmínky a pokyny pro účast vystavovatelů
na výstavě Vodovody-kanalizace 2019.

Schválení expozice
Vystavovatel nebo jím pověřený realizátor je povinen předložit organizátorovi Žádost o schválení
expozice společně s projektem expozice ke schválení v případě, že velikost výstavní plochy přesahuje
30 m2 nebo převyšuje 2,5 m výšky v nejvyšším bodě expozice.
Projekt expozice musí obsahovat popis konstrukce včetně uvedení materiálů pro stavbu, složitější
konstrukce také statický výpočet provedený autorizovaným statikem, základní rozměry a výškové kóty
v půdorysech, pohledech a příp. 3D zobrazení. Organizátor si před vydáním souhlasu se stavbou
expozice vyhrazuje právo požádat vystavovatele/realizátora o doplnění projektu.
Termín pro zaslání Žádosti o schválení expozice vč. projektu je 4 týdny před zahájením výstavy,
tj. nejpozději dne 25. 4. 2019. V případě nedodržení tohoto termínu bude proces schválení expozice
zpoplatněn částkou 3.000,- Kč/stánek. Vystavovatel/realizátor je povinen prokázat zaplacení tohoto
poplatku při přebírání plochy.
V případě rozporu mezi schválenou dokumentací (zejména pak její statickou částí) a stavbou expozice
je vystavovatel/realizátor povinen na žádost organizátora uvést stavbu zpět do souladu se schválenou
dokumentací nebo podat novou žádost o schválení expozice. Do uvedení stavby
do souladu s dokumentací nebo nového schválení expozice nebude moci realizátor pokračovat
v ostatních pracích na stavbě, resp. vystavovatel přijímat návštěvníky.
Případné problémy a škody tímto vzniklé jdou zcela k tíži montážní firmy.

Vstup do areálu výstaviště v době montáže
je možný na základě:
▪ montážního průkazu - zdarma vystavovatel obdrží 2 ks, další je možné dokoupit
u organizátora,
▪ vstupních průkazů vystavovatelů – zdarma vystavovatel obdrží 2 ks na prvních 20 m2
plochy, další 1 ks za každých dalších 20 m2 plochy. Průkazy navíc je možné dokoupit
u organizátora.
Na žádost organizátora je každý zaměstnanec realizační firmy v areálu povinen předložit montážní
průkaz. V případě odmítnutí předložit průkaz nebo zjištění absence montážního průkazu je organizátor
oprávněn účtovat pokutu ve výši 500,- za každý zjištěný případ. Tato pokuta bude stržena z kauce, resp.
dofakturována.
Podmínkou pro vydání průkazů (montážních i vstupních) je úhrada všech faktur a vyrovnání závazků,
které s výstavou souvisí. Průkazy se nezasílají poštou - budou připraveny k osobnímu odběru v
Registračním centru na výstavišti – vstupní hala 1.

Vjezd do areálu výstaviště v době montáže
18. – 19. 5. 2019 na základě:
▪ Montážních parkovacích karet, které slouží jako povolení k vjezdu do areálu výstaviště
po dobu montáže a demontáže akce – tyto karty budou k vyzvednutí při registraci –
přebírání plochy v Registračním centru na výstavišti - nezasílají se poštou.
Parkovací karty budou viditelně umístěny za předním sklem vozidla.

20. 5. 2019 na základě:
▪ složení kauce 1.000,- Kč platné na 3 hodiny. Poslední výjezd z areálu je
ve 20.00 hod., jinak zaplacená kauce propadá v plné výši. Kauci v tento den platí všichni,
včetně držitelů Montážních parkovacích karet nebo Parkovacích karet pro vystavovatele
platných pro konání výstavy. Poslední vjezd do areálu výstaviště je v tento den v 19.00 hod.
s výjezdem ve 20.00 hod.
DODRŽUJTE prosím uvedené časy, protože výběr a vracení kaucí zajišťuje majitel areálu,
tj. PVA EXPO PRAHA Letňany, a organizátor výstavy, firma Exponex, nemá vliv na
pravidla, ev. posuzování nejasností při vracení kaucí.
Vjezd a parkování v areálu je možné pouze v časech montáže, na výjezd z areálu po skončení času
montáže má realizátor 30 minut. Noční parkování je možné pouze po předchozí domluvě a za
poplatek.

Dopravní, manipulační a celní služby (vykládka, nakládka, spedice, …)
Není dovolené používat vlastní mechanizační prostředky! Veškeré služby, které souvisí s přepravou
veletržního materiálu nebo exponátů i s uskladněním obalů je nutné objednat u smluvního partnera
výstavy:
Centrumsped s. r. o., pan Filip Červený,
Výstaviště PVA EXPO PRAHA Letňany, Beranových 667, CZ-19900 PRAHA 9,
Tel.: +420 225 291 670, Mobil: +420 602 501 381, E-mail: cerveny@centrumsped.cz
Tato firma zajistí i celní služby.
Dopravní a manipulační služby musí být objednány předem, ev. po dohodě s firmou Centrumsped!

PRŮBĚH VÝSTAVY – 21. – 23. 5. 2019
Provozní doba pro vystavovatele:
• 21. 5. 2019 8.00 - 19.00 hod.
• 22. 5. 2019 9.00 - 18.00 hod.
• 23. 5. 2019 9.00 - 17.00 hod.

19.00 – 23.00 hod. společenský večer

Provozní doba pro návštěvníky:
• 21. 5. 2019 10.00 - 18.00 hod.
• 22. 5. 2019 10.00 - 18.00 hod.
• 23. 5. 2019 10.00 - 16.00 hod.

Vstup do areálu výstaviště v době konání akce
je možný na základě:
▪ vstupních průkazů vystavovatelů – zdarma vystavovatel obdrží 2 ks na prvních 20 m2 plochy,
další 1 ks za každých dalších 20 m2 plochy. Průkazy navíc je možné dokoupit u organizátora,
▪ vstupenky zakoupené na pokladnách.
Podmínkou pro vydání průkazů pro vystavovatele je úhrada všech faktur a vyrovnání závazků, které
s výstavou souvisí. Průkazy se nezasílají poštou - budou připraveny k osobnímu odběru v
Registračním centru na výstavišti – vstupní hala 1.

Vjezd do areálu výstaviště v době konání akce
je možný na základě:
•

Parkovacích karet pro vystavovatele platných pouze pro parkoviště vedle haly 4 v době konání
výstavy Vodovody-kanalizace 2019. Tyto parkovací průkazy je možné zakoupit u organizátora
za cenu 3.000,- Kč na celou dobu akce, budou k vyzvednutí při registraci – přebírání plochy
v Registračním centru na výstavišti - nezasílají se poštou.

▪

V případě nutnosti servisního zásahu na stánku montážní firmou, či jiným dodavatelem, je
vjezd možný do areálu pouze v době od 8.00 do 10.00 hod., a to na vratnou kauci ve výši
1.000,- Kč/1 hod. s nejzazším výjezdem v 10.00 hod. V případě pozdějšího výjezdu kauce
propadá.
DODRŽUJTE prosím uvedené časy, protože výběr a vracení kaucí zajišťuje majitel areálu,
tj. PVA EXPO PRAHA Letňany a organizátor výstavy, firma Exponex, nemá vliv na pravidla,
ev. posuzování nejasností při vracení kaucí.

Podmínkou pro vydání průkazů pro vystavovatele je úhrada všech faktur a vyrovnání závazků, které
s výstavou souvisí. Organizátor je zašle vystavovateli, ev. budou připraveny k osobnímu odběru v
Registračním centru na výstavišti – vstupní hala 1.

Parkování
V areálu výstaviště jsou vystavovatelům k dispozici parkoviště:
• před vstupní halou 1.
Na toto parkoviště vystavovatelé obdrží zdarma následující počet Parkovacích karet
pro vystavovatele, které budou k vyzvednutí na Registračním centru (nezasílají se poštou).
Do 30 m2 – 1 ks parkovací karty
31 – 80 m2 – 2 ks parkovací karty
81 a více m2 – 3 ks parkovací karty
Další karty je možné dokoupit u organizátora za cenu 450,- Kč/ks v Registračním centru nebo
si je objednat předem v objednávkovém bloku a vyzvednout v Registračním centru (nezasílají
se poštou). Platí po celou dobu akce.
• Za halou 4
Parkovací karty je možné zakoupit u organizátora za cenu 3.000,- Kč/akci v Registračním centru
nebo si je objednat předem v objednávkovém bloku a vyzvednout v Registračním centru
(nezasílají se poštou).
• Na parkovišti pro návštěvníky před areálem výstaviště

DEMONTÁŽ VÝSTAVY – 23. – 24. 5. 2019
Provozní doba pro vystavovatele:
• 23. 5. 2019
17.00 - 24.00 hod.
• 24. 5. 2019
7.00 - 19.00 hod.

Výstavní plochu je nutné vyklidit a předat organizátorovi nejpozději 24. 5. 2019 do 19.00 hod.
neporušenou, čistou, v původním stavu, vč. přilehlých komunikací. Na základě toho, dále
po předložení dokladu o zaplacené kauci ve výši 3.000,- Kč a po odklizení vzniklého odpadu
vystavovatelem/montážní firmou na vlastní náklady bude vystavovateli/montážní firmě tato kauce
vrácena. Při zpětném převzetí plochy po ukončení demontáže bude u každé realizační firmy
kontrolován doklad o likvidaci odpadu, popřípadě realizační firma prokáže/ukáže odvážený odpad.
Při nedodržení některé z těchto podmínek bude z kauce stržena paušální částka odpovídající
velikosti a složitosti expozice a s tím spojeného množství odpadu.
Pokud nebudou tato pravidla dodržena, organizátor odpad odklidí a kauci použije na úhradu nákladů
s tím spojených, ev. vícenáklady dofakturuje.
Demontáž je možno zahájit až po skončení akce. Elektroinstalaci a jiné technické zařízení připojené
na rozvod el. energie, vody atd., je možné demontovat až po 18.00 hod., kdy budou ze strany
organizátora odpojeny veškeré přívody. Prodloužení doby přívodu el. proudu je nutné objednat u
organizátora. Komunikace mezi expozicemi musí zůstat po celou dobu demontáže průjezdné. Po
celou dobu demontáže platí zákaz kouření ve všech halách a vnitřních prostorách výstaviště.

Likvidace odpadu
Vystavovatelé i montážní firmy jsou povinni udržovat v průběhu celé demontáže plochu čistou, a to
společně s přiléhajícími komunikacemi. Veškeré odpady vzniklé v průběhu montáže i demontáže je
vystavovatel/montážní firma povinen odstranit na svůj náklad, případně si dopředu objednat odpadní
kontejnery dle objednávky v katalogu služeb u organizátora, nebo na místě a zaplatit hotově. Dále platí,
viz Likvidace odpadu na první straně Organizačních pokynů.

Vstup do areálu výstaviště v době demontáže
je možný na základě:
• montážního průkazu - zdarma vystavovatel obdrží 2 ks
• vstupních průkazů vystavovatelů – zdarma vystavovatel obdrží 2 ks na prvních 20 m2 plochy,
další 1 ks za každých dalších 20 m2 plochy
Chybějící průkazy je možné zakoupit u organizátora v Registračním centru na výstavišti ve vstupní
hale 2.
Na žádost organizátora je každý zaměstnanec realizační firmy v areálu povinen předložit montážní
průkaz. V případě odmítnutí předložit průkaz nebo zjištění absence montážního průkazu je organizátor
oprávněn účtovat pokutu ve výši 500,- za každý zjištěný případ. Tato pokuta bude stržena z kauce, resp.
dofakturována.

Vjezd do areálu výstaviště v době demontáže
•
•

23. 5. 2019
24. 5. 2019

17.00 - 24.00 hod.
7.00 - 19.00 hod.

Vjezd je možný nejdříve v uvedenou provozní dobu, a to na základě:
▪ Montážních parkovacích karet, které slouží jako povolení k vjezdu do areálu výstaviště
po dobu montáže a demontáže akce – tyto karty budou k vyzvednutí při registraci –
přebírání plochy v Registračním centru na výstavišti (nezasílají se poštou).
Vjezd a parkování v areálu je možné pouze v časech montáže, na výjezd z areálu po skončení času
montáže má realizátor 30 minut. Noční parkování je možné pouze po předchozí domluvě a za
poplatek.

Dopravní, manipulační a celní služby (vykládka, nakládka, spedice, …)
Není dovolené používat vlastní mechanizační prostředky! Veškeré služby, které souvisí s přepravou
veletržního materiálu nebo exponátů i s uskladněním obalů je nutné objednat u smluvního partnera
výstavy:
Centrumsped s. r. o., pan Filip Červený,
Výstaviště PVA EXPO PRAHA Letňany, Beranových 667, CZ-19900 PRAHA 9,
Tel.: +420 225 291 670, Mobil: +420 602 501 381, E-mail: cerveny@centrumsped.cz

Tato firma zajistí i celní služby.
Dopravní a manipulační služby musí být objednány předem, ev. po dohodě s firmou Centrumsped!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, KONTAKTY A TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
KATALOGY AKCE
Cena katalogu akce je 70 Kč. Prodej je zajištěn u pokladen a na Registračním centru. Katalogy zdarma
(1 ks na vystavovatele) jsou připraveny k vyzvednutí na Registračním centru.

POJIŠTĚNÍ u Pojišťovny Slavia
Pojišťovací služby zajišťuje Pojišťovna Slavia, kterou naleznete v areálu PVA EXPO PRAHA Letňany
v Registračním centru.

UBYTOVÁNÍ
Nabídku zvýhodněného ubytování pro vystavovatele v blízkém okolí výstaviště naleznete na www
stránkách výstavy www.vystava-vod-ka.cz.

POLICIE, HASIČI, ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Tísňová linka 112
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie 158
Policie ČR, místní odd., Bechyňská 639, Praha 9 - Letňany 286 923 252

LÉKAŘI, POHOTOVOST
Lékařská služba první pomoci, 14123
Lékařská pohotovost, Lovosická 40, Praha 9 , 286 881 517
Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 2/67, Praha 8, 266 081 111
Clinium - Nemocnice s poliklinikou ve Vysočanech, Sokolovská 304, Praha 9, 266 006 211
Poliklinika Prosek, Lovosická 40, Praha 9, 266 010 111
Zdravotnické středisko Lege Artis, Frýdecká 439, Praha 9 – Letňany, 286 922 314
Zubní pohotovost, Palackého 5, Praha 1, 14122
Zubní lékař, Lovosická 40, Praha 9, 283 883 333

LÉKÁRNY
Lékárna Poliklinika Prosek, Lovosická 40, Praha 9, 286 583 564
Lékárna v Bille, Vysočanská 20, Praha 9, 283 881 808

DOPRAVNÍ INFORMACE, 12999
Autobusová doprava - informace 900 144 444
Železniční doprava - informace 221 111 122
Letecká doprava - informace 220 111 111
Letiště Václava Havla 220 113 314
Aeroklub Praha - Letňany, Hůlkova 16, Praha 9 286 852 040
TAXI AAA Radiotaxi 222 333 222, 14014
Centrální dispečink TAXI Praha 222 111 000
City Taxi 257 257 257

PIS – Pražská informační služba, 12444
INFORMACE O TEL. ČÍSLECH V ČR , 1180
DOPRAVNÍ INFORMACE, 12999
Autobusová doprava – informace, 224 224 200, 224 614 030
Železniční doprava – informace, 221 111 122
Letecká doprava – informace, 220 113 314
Letiště Václava Havla, 220 111 111
TAXI AAA Radiotaxi, 222 333 222, 14014
Centrální dispečink TAXI Praha, 266 778 899
City Taxi, 233 103 310

Státní správa
Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha 9, Letňany, 284 028 111

BANKY
Česká spořitelna, Veselská 663, Praha 9, 956 721 400
Komerční banka, Vysočanská 20, Praha 9 – Prosek, 955 549 391

BANKOMATY (ČS, VISA)
PVA EXPO PRAHA, Vstupní hala I
OD BILLA, Vysočanská 20, Praha 9 - Prosek
KB, Beranových 130, Praha 9 - Letňany
OC Letňany, Veselská 663, Praha 9

TOTAL BROKERS – povinné pojištění vystavovatelů, 244 400 876

KONTAKTY NA ORGANIZÁTORA VÝSTAVY:
TECHNICKÉ PŘÍVODY A SLUŽBY, ODPADY:
• Veronika Veselá,
tel.: +420 724 265 375, vvesela@exponex.cz
TYPOVÉ STÁNKY:
• Jan Procházka,
tel.: +420 606 075 449, jprochazka@exponex.cz
INDIVIDUÁLNÍ (ATYPICKÁ) VÝSTAVBA:
• Radek Malý,
tel.: +420 730 575 809, rmaly@exponex.cz
SCHVALOVÁNÍ EXPOZIC:
• Petr Říha,
tel.: +420 601 351 301, priha@exponex.cz
VSTUPNÍ PRŮKAZY, VJEZDY + PARKOVÁNÍ, VSTUPENKY NA SPOLEČENSKÝ VEČER:
• Veronika Veselá,
tel.: +420 724 265 375, vvesela@exponex.cz
REKLAMA V AREÁLU:
• Mirka Kunčáková,
tel.: +420 602 728 448, mkuncakova@exponex.cz
SOUTĚŽ „ZLATÁ VOD-KA“:
• Eva Peterková,
tel.: +420 603 883 912, epeterkova@exponex.cz
PRONÁJEM PLOCHY, DOPROVODNÝ PROGRAM:
• Jana Vasilková,
tel.: +420 736 637 073, jvasilkova@exponex.cz
VEDENÍ PROJEKTU:
• Jana Vasilková,
tel.: +420 736 637 073, jvasilkova@exponex.cz

