Kontaktní osoba
Mgr. Pavel Dvořák
odbor SML MHMP
pavel.dvorak@praha.eu

Telefon
Organizační zajištění

236 005 219
605 192 192

Důležité informace:



Každý vystavovatel je povinen provést svoji registraci v Informačním centru pro
vystavovatele a předat pořízený seznam vnesených výstavních věcí a předmětů. KCP není
pojištěno na vnesené věci. Je nutno si zajistit jejich zabezpečení. Pokud bude vystavovatel
navážet zboží na výstavní stánek každé ráno, je nutno tuto informaci sdělit v Informačním
centru při registraci. Vystavovatel ručí za to, že jeho expozice zůstane návštěvníkům ke
shlédnutí po celou dobu výstavy – expozice nesmí být bourána před skončením výstavy.

 Informační centrum pro vystavovatele je umístěno ve 3. patře KCP,
místnost č. 3.5.



V informačním centru budou k dispozici schůdky, háčky a možnost úschovy drobné
elektroniky a PC.



Ostraha celé expozice: 26. 11. 2019 (úterý)
27. 11. 2019 (středa)
28. 11. 2019 (čtvrtek)
29. 11. 2019 (pátek)



V instalační dny 26. 11. a 27 11. 2019 je třeba opustit výstavní plochu nejpozději ve 20:00 hod.,
kdy je zajištěn finální úklid pod dozorem ostrahy.



Pro návoz a odvoz expozic budou u nákladního výtahu k dispozici vozíky. Vozíky je nutno
vracet neprodleně zpět k výtahu! Nezapomeňte, že je budou potřebovat další vystavovatelé.



Není dovoleno používat osobní výtahy k navážení a odvážení materiálu. V případě porušení
tohoto zákazu a použití těchto výtahů k přepravě nákladů, bude vystavovateli účtován
poplatek ve výši 10.000,- Kč.




od 18:00 hod.
od 18:00 hod.
od 18:00 hod.
od 18:00 hod.

do 27. 11. 2019 (středa)
do 28. 11. 2019 (čtvrtek)
do 29. 11. 2019 (pátek)
do 30. 11. 2019 (sobota)

8:00 hod.
8:00 hod.
8:00 hod.
8:00 hod.

Kromě přístupu prostřednictvím výtahů bude zajištěn také přístup od 8:00 hod. vchodem č. 5
a centrálním schodištěm do 1., 2., 3. i 4. patra. V době konání výstavy je zajištěn přístup
vystavovatelům prostřednictvím centrálního schodiště od 8:00 hod.
Parkování v podzemním parkovišti:
 vystavovatel, který se dostaví na dispečink parkoviště (u vjezdu do parkingu) a

sdělí, že je vystavovatelem na Schole Pragensis 2019 má možnost zakoupit:
o parkovací kartu s možností opakovaného vjezdu na Parking sever!






Výtah z parkingu umožňuje přístup do přízemí KCP a není určen k přepravě nákladů!
Parkování vozidel mimo vyhrazená parkoviště není možné.
Informace o parkování zde: https://www.praguecc.cz/cz/parkovani
Aktuální ceník pro osobní automobil (sazba včetně DPH):
Doba parkování

Cena

1 hodina

50 Kč

do 10 hodin

50 Kč/h

10–24 hodin

500 Kč

3–6 dní

1 000 Kč

Účast vystavovatele se řídí Všeobecnými podmínkami pro vystavovatele při účasti na výstavě
Schola Pragensis, schválené usnesením Rady hl. m. Prahy č. 962 ze dne 25. 4. 2017! Dostupné na
www.scholapragensis.cz.

