Pokyny pre vystavovateľov a partnerov VESELÁ PLANÉTA 2017
1. Preberanie stánkov a registrácia
Preberanie stánkov/registrácia a inštalácia exponátov zo strany vystavovateľov bude
prebiehať deň pred začiatkom výstavy t. j. v piatok 20. 10. 2017 od 12:00 do 18:00.
Vystavovatelia sa môžu zaregistrovať a prebrať svoj stánok najneskôr v deň otvorenia
výstavy, t. j. v sobotu 21. 10. 2017 od 7:00 do 08:00. Pre vystavovateľov s vlastným stánkom
platia rovnaké termíny na registráciu a výstavbu vlastného stánku. V prípade, ak chce
vystavovateľ prebrať plochu / stánok v inom termíne, musí svoju požiadavku individuálne
telefonicky alebo mailom prejednať s organizátorom (Michaela
Hollományová,info&veselaplaneta.sk). Preberanie stánkov bude prebiehať vždy za účasti
organizátora a na základe podpísaného preberacieho protokolu.
2. Otváracie hodiny
Oficiálne otvorenie výstavy bude v sobotu 21. 10. 2017 o 9:00. Výstava bude otvorená pre
návštevníkov v týchto hodinách: Sobota 09:00 - 18:00 Nedeľa 09:30 - 16:00
3. Zaujatie výstavného miesta
V prípade, že vystavovateľ nezaujme svoje miesto na výstave do soboty 21. 10. 2017 do
08:00, organizátor výstavy môže naložiť s týmto priestorom podľa vlastného uváženia,
pričom vystavovateľ je povinný uhradiť všetky poplatky vyplývajúce zo záväznej objednávky.
Vystavovateľ môže uplatniť reklamácie za práce a služby poskytnuté organizátorom
písomnou formou, najneskôr 24 hodín pred ukončením výstavy, inak jeho právo zaniká.
4. Zotrvanie v priestoroch výstavného stánku
Počas výstavných dní sú vystavovatelia povinní byť na svojich stánkoch prítomní minimálne
15 minút pred oficiálnymi otváracími hodinami a výstavisko opustiť až po ich skončení. V
prípade, že vystavovateľ opustí svoj stánok ešte pred zatvorením výstavy v daný deň,
organizátor nepreberá zodpovednosť za škody/straty na vystavovateľovom stánku a majetku.
5. Zodpovednosť za škodu
Usporiadateľ nezodpovedá za akékoľvek poškodenie vystavovaných exponátov pred
výstavou, počas výstavy a po výstave. Výstavné priestory (exteriér) sú 24 hodín monitorované
kamerovým systémom a po skončení otváracích hodín je zabezpečená strážna služba až do
ďalšieho dňa.
6. Služby a servis
Počas výstavy usporiadateľ zabezpečuje obvyklú všeobecnú strážnu a usporiadateľskú službu
ako aj požiarnu hliadku a upratovací servis.
7. Ubytovanie
Usporiadateľ odporúča vystavovateľom využiť počas trvania výstavy ubytovacie služby v
ubytovacom zariadení Jedlíková, ktorý sa nachádza v areáli výstaviska a ktorý všetkým
vystavovateľom po preukázaní sa príslušným preukazom vystavovateľa poskytne ubytovanie
v zvýhodnenej cene. Ubytovacie zariadenie má obmedzený počet miest, preto je lepšie
nahlásiť ubytovanie dopredu.
8. Parkovanie
Bezplatné parkovanie na určených miestach pre vystavovateľov vo vzdialenosti cca 70
metrov od areálu.

9. Odovzdávanie a kontrola stánkov, demontáž expozícií
Vystavovatelia majú povinnosť odovzdať stánky v stave, v akom boli prebraté, je zakázané
vŕtať diery do výstavných panelov, maľovať výstavné panely a výzdobu expozície je potrebné
previesť tak, aby nedošlo k poškodeniu výstavných panelov. Organizátor odporúča používať
samolepiace fólie, ktoré sa dajú bez problémov odstrániť. Použitie obojstrannej lepiacej pásky
na výstavné panely je povolené iba v prípade, že vystavovateľ zabezpečí po skončení výstavy
dôsledné odstránenie lepidla a zvyškov tejto pásky z panelov. Akékoľvek výlepy na steny
budovy sú bez povolenia organizátora zakázané. Prípadné špeciálne úpravy je potrebné
vopred konzultovať. Ak vystavovateľ odovzdá organizátorovi stánok so svojimi výlepmi,
bude uplatnená sankcia vo výške 20 € / jeden nevyčistený panel. V prípade, ak dôjde k
poškodeniu výstavných panelov alebo okolia výstavnej plochy vystavovateľom, organizátor
má právo vystavovateľa sankcionovať až do výšky skutočne vynaložených nákladov na
odstránenie vady spôsobenej vystavovateľom. Odovzdávanie stánkov a kontrola ich stavu
bude prebiehať posledný deň výstavy, t.j. v nedeľu 22. 10. 2017 od 16:00 a to výlučne na
základe podpísania odovzdávacieho protokolu za prítomnosti organizátora. Demontáž
exponátov zo strany vystavovateľov sa koná v posledný deň výstavy t.j. v nedeľu 22. 10. 2017
od 16:00 do 20:00.
Na záver nám dovoľte, aby sme Vám popriali veľa úspechov pri Vašej prezentácii ako aj pri
získavaní nových kontaktov na výstave VESELÁ PLANÉTA! Usporiadateľ výstavy
Haliganda.

