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POKYNY PRO MONTÁŽ A DEMONTÁŽ
1. DOBA UŽÍVÁNÍ AREÁLU V PRŮBĚHU MONTÁŽÍ
KRYTÁ PLOCHA - Hala 6:
pondělí
11. 5. 2015
15.00 - 18.00 hod.
úterý
12. 5. 2015
8.00 – 9.30 hod.
Expozice dle Vašich přihlášek budou připraveny k převzetí dne 12. 5. 2014 v 8:00 hod.
Doporučujeme dokončit návoz expozic a zásobování stánků vystavovatelů dne 12. 5. 2014 do 9.30
hod., vzhledem k tomu, že od 10.00 budou otevřeny brány veletrhu pro návštěvníky.
2. REGISTRACE
Místo pro registraci je umístěno ve Vstupní hale I. (viz plánek) a je v provozu po dobu montáže.
DOPORUČENÍ: Při platbě provedené po 7. 5. 2015 doporučujeme vystavovatelům vzít s sebou na
registraci doklad o provedení platby - výpis z účtu. V případě, že nebudou v uvedených
platnostech uhrazeny faktury, nebudou vystavovatelé vpuštěni na výstavní plochu. Registrace
firmy bude dokončena až po 100% uhrazení faktur.

Vystavovatel při registraci obdrží zdarma vystavovatelské průkazy na každou registrovanou firmu.
Halmistři (označení zástupci pořadatele zodpovědní za organizaci v hale) budou přítomni v
jednotlivých halách.
3. MONTÁŽ
Pobyt na výstavní ploše je povolen od okamžiku registrace vystavovatele.
V případě menších expozic (tzv. kompletních expozic), kde není potřeba nic montovat a tuto
expozici (koberec, mobiliář) obdržíte od organizátora akce, se stačí registrovat 12. 5. 2015 kolem
8:00 a v tento čas si expozici vybavit, (dle Vašich individuálních potřeb).
VJEZD DO AREÁLU: V průběhu montáže, tj. 11. 5. (po) je vjezd povolen pouze s vyplněnou
Montážní vjezdovou kartou. Tuto kartu obdržíte při registraci ve Vstupní hale č. I.
KAUCE: Dne 11. 5. 2015 (po) se při vjezdu vybírá kauce ve výši 1.000,- Kč, která se vrací při
výjezdu, pokud není překročena doba povoleného pobytu (3 hodiny), nebo dle dispozic
provozovatele. V případě překročení této doby na vrácení kauce není nárok a veletržní areál PVA
EXPO PRAHA vydá na požádání doklad o sankčním poplatku.
Naléhavě žádáme o respektování jednosměrného provozu a dopravního značení v areálu, pokynů
pracovníků dopravní a bezpečnostní služby. Vozidla, která by zapříčiňovala neprůjezdnost a jejichž
řidiči neuposlechnou pokynů dopravní a bezpečnostní služby, budou na náklady majitele odtažena
Po dobu montáže a veletrhu je zakázáno parkování v areálu PVA Expo v nočních hodinách – po
ukončení montáže nebo veletržního dne! V případě ponechání automobilu v areálu v nočních
hodinách bude majiteli vozidla vyměřena pokuta dle ceníku PVA Expo Praha.
VYKLÁDKA EXPONÁTŮ: Do areálu nebudou vpuštěny žádné mechanismy určené k vykládce
exponátů. Tato služba je zajištěna smluvní spediční firmou CENTRUMSPED, Ivana Veselá, tel.: 602
501 381, e-mail: vesela@centrumsped.cz, která sídlí v areálu.
Dále upozorňujeme, že na volnou plochu V1 (plocha před Vstupní halou I.) je zakázán vjezd
automobilům s tonáží nad 3,5 t (výjimky po dohodě s Veletržní správou ABF, a.s.).
4. PRŮBĚH VELETRHU
PROVOZNÍ DOBA - vystavovatelé
úterý 12. 5. 2015
8.00 - 18.00 hod.
PROVOZNÍ DOBA - návštěvníci
úterý 12. 5. 2015
10.00 - 18.00 hod.
Kromě stanovených provozních hodin veletrhu a povoleného časového rozmezí pro zásobování
stánků je pobyt ve výstavních prostorách zakázán. Prosíme, respektujte proto pokyny pracovníků
a bezpečnostní služby.

ZÁSOBOVÁNÍ: Pro účely zásobování stánků v průběhu konání veletrhů je možný pobyt osobních
vozidel v areálu do velikosti mikrobusu na vratnou kauci 1.000 Kč. Vjezd (viz plánek).
ráno 12. 5. 2015
9.00 – 9.45 hod. (út)
Vozidla musí opustit areál do 5 min. před zahájením veletrhu. Mimo uvedené časy je pobyt
zásobovacích vozidel uvnitř areálu zakázán.
PARKOVÁNÍ v době veletrhu:
Vystavovatel může parkovat na parkovišti pro návštěvníky (150,- Kč/den).
5. DEMONTÁŽ
Demontáž stánků a expozic je povolena po ukončení akce dne 12. 5. 2015
od 18.00 hod. musí být dokončena do 20.00 hod.
VJEZD DO AREÁLU: Vjezd do areálu na demontáž bude povolen od 18.00. V závislosti na provozu
může být povolen vjezd nákladních automobilů nad 3,5 t až po 18. hodině. Žádáme vystavovatele,
aby do areálu vjížděli pouze za účelem nakládání již demontovaných expozic, připravených k
odvozu a dbali pokynů dopravní a bezpečnostní služby.
PŘEDÁNÍ EXPOZICE: Po demontáži jsou realizační firmy povinny předat výstavní plochu čistou, ve
stavu, ve kterém byla převzata od realizátora akce. V případě, že plocha nebude předána v čistém
stavu (odpad, zničený mobiliář, neodstraněné lepící pásky), za tyto nedostatky budou zpětně
účtovány.

6. OSTRAHA A POJIŠTĚNÍ
V průběhu montáže, konání veletrhu a demontáže je pořadatelem zajištěna základní ostraha
areálu a pořádková služba. Ostraha areálu je oprávněna namátkově kontrolovat veškerá vozidla
při vjezdu a výjezdu z areálu a viditelné označení osob opravňující k pobytu v areálu. Ve smyslu
Všeobecných podmínek účasti na veletrzích ABF, a.s. pořadatel neodpovídá na výstavišti
vystavovatelům ani jejich spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení nebo jakékoliv poškození
exponátů, vybavení a zařízení stánků, zboží, obalů, balicích materiálů bez ohledu, zda ztráta,
zničení nebo jiné poškození vznikly při montáži, dopravě či v průběhu veletrhu.
Organizátor doporučuje vystavovatelům, kromě povinného pojištění odpovědnosti za škody
způsobené třetím osobám, uzavřít i pojištění souboru vlastních výstavních exponátů, zařízení a
vybavení expozice na tato rizika.
Vedením a zpracováním pojistného zájmu vystavovatelů na PVA EXPO PRAHA Letňany je pověřena
pojišťovací makléřská společnost
TOTAL BROKERS, a.s. se sídlem Za Skalkou 421/10, Praha 4, PSČ 147 00, Česká Republika
IČ: 273 79 345,
tel.: 731 424 709, 244 400 838,
kterou naleznete v areálu PVA EXPO PRAHA Letňany ve Vstupní hale I - v úseku registrace
vystavovatelů.

V případě zájmu Vás zástupce TOTAL BROKERS navštíví přímo na Vašem stánku.

7. HUDEBNÍ PRODUKCE
Na základě zákona č. 237/1995 Sb. o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu
příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů, podléhá veškeré šíření hudebních i
slovesných děl s přístupem veřejnosti autorským poplatkům. Ustanovením tohoto zákona
podléhají všechny osoby, které při své podnikatelské činnosti užívají snímků výkonných umělců a
výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů pomocí technických zařízení (rádio, televize,
CD, minivěž apod.). Ti všichni jsou povinni ze zákona vyžádat si před započetím takové činnosti
souhlas od ochranných organizací a zaplatit jim příslušnou odměnu.
9. DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Ředitelka veletrhu

Jana Nosálová Kálalová

nosalova@abf.cz

602 229 017

Manažerka veletrhu

Ing. Lucie Čedíková

cedikova@abf.cz

724 530 418

Produkce,
registrace vystavovatelů

Ivana Moravičová

moravicova@abf.cz

724 225 752

Technická realizace

Jana Zahradníčková

zahradnickova@abf.cz

739 003 150

