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MOŽNOSTI A PODMÍNKY PREZENTACE




Není možné vyhlašovat upoutávky na expozice



Vystavovatel nesmí zahrazovat místa nouzových východů, určených koridorů a je povinen
dbát pokynů organizátorů výstavy.



Vystavovatel nepřekročí jemu vymezenou ostrovní pozici vyplývající z celkového plánu
výstavy. U prvků přesahujících vymezenou hranici stánku, omezujících komunikační prostory a
v dalších nevyhovujících případech bude vystavovatel požádán organizátory o jejich odstranění.




Ve výstavním prostoru nesmí být zakládán oheň, či prováděna manipulace s otevřeným ohněm.



Vystavovatel nebude ve své expozici provádět hlučnou produkci, např. videem, obráběním,
hlučnými představeními atd.

Rozdávání propagačních tiskovin, a dalších upoutávek je dovoleno pouze na stáncích a
v jejich nejbližším okolí.

Použití chemických a jiných nebezpečných látek a pokusů s nimi musí být hlášeno organizátorům
při schvalování rozsahu navrhované expozice.

PŘÍPOJENÍ - ELEKTRO, VODA, ODPAD



Po dobu montáže, demontáže a v průběhu konání výstavy musí vystavovatel používat výhradně
spotřebiče odpovídající ČS normám. Vystavovatel nesmí samostatně zasahovat do připravené
rozvodné sítě.



Je zakázáno v expozici používat neohlášené elektrospotřebiče (varné konvice, vařiče, lednice
apod.).



Používání vody na stáncích, kde je součástí expozice, bude umožněno až po provedení
veškerých kontrol rozvodů a připojení, které zajišťují technici KCP. Pro tyto kontroly je nutné
v požadovaných časech zajistit možnost přístupů do zázemí (tj. odběrných míst). Tyto časy
budou určeny při registraci.



Spuštění vody v době výstavy je zajištěno od 7:30 hod., uzavření v 18:30 hod., poslední den
výstavy ve 14:00 hod.

Instalované odpady jsou dimenzovány pouze na znečistěnou vodu a jiné tekutiny, nikoliv na
pevný a biologický odpad.

BEZPEČNOST, POJIŠTĚNÍ, ZPŮSOBENÉ ŠKODY




Kouření v prostorách celé výstavy je zakázáno!



Organizátor výstavy vydává harmonogram návozů a odvozů jednotlivých vystavovatelů. V určené
časy mají vystavovatelé k dispozici nákladní výtahy s obsluhou a přístupy k nim. Vstup přes

Vystavovatel a jeho subdodavatelé se mohou pohybovat pouze v prostorách jim vyhrazených dle
značení organizátorů výstavy.

personální vrátnici je k návozům a odvozům expozice zakázán. Rovněž přeprava exponátů
v osobních výtazích je zakázána!!! Z důvodu jejich poškození a narušení provozu (porušení
zákazu je pokutováno KCP)!!!



Harmonogram navážení exponátů před výstavou a stejně tak pro odvážení exponátů po
výstavě je závazný!!!



Vystavovatel ručí za jím způsobené škody na majetku KCP (technicko-realizační firmy) nebo
stáncích vystavovatelů a to i v případě, že škodu způsobil jeho subdodavatel. Pořadatel výstavy
neodpovídá za škody způsobené vystavovatelem nebo jeho subdodavatelem.



KCP zajišťuje ostrahu výstavních prostor od 18 hod do 8 hod. Ostraha odpovídá za bezpečnost
výstavních prostor, nikoliv za zabezpečení majetku vystavovatelů v jednotlivých
expozicích. Pořadatel nabízí vystavovatelům uzamykatelné prostory, kde je možné uložit cenné
exponáty (PC, notebooky, apod.) mimo výstavní hodiny. Prostor pro uchování drobných cenných
věcí je v salonku 3.5 ve třetím patře, ve kterém je současně organizační zázemí pořadatele.



Vystavovatel si pojišťuje svůj majetek sám, KCP nezajišťuje pojištění na vnesené předměty a
věci jednotlivých vystavovatelů. Vystavovatel pořídí seznam vnesených výstavních věcí a
předmětů pro případ kontroly a pojištění, který odevzdá při prezentaci.



Instalace a prezentace budou kontrolovány techniky KCP. Nebudou-li odpovídat bezpečnostním a
požárním předpisům, budou vystavovatelé vyzváni k jejich odstranění.



Po skončení výstavy vystavovatel vrací nepoškozenou expozici pořadateli. Expoziční
panely, stěny i mramorové, podlaha, sloupy a pronajatý nábytek musí být zbaveny nečistot
(polepů). Instalace je možná pouze závěsným systémem, nikoli hřebíky nebo napínáčky!!!



Zasklení a odstranění prosklení vitrín bude probíhat podle návozů a odvozů!!! Nelze
požadovat přednostní zajištění.



Je zakázáno provádět jakýkoliv výlep na plochy mimo vlastní výstavní stánek, v případě, že
bude na neschválené ploše proveden výlep letáků, plakátů, bannerů nebo jakéhokoliv
poutače/předmětu bude tento organizátory bez náhrady odstraněn. V případě, že polep
nebo instalace poškodí plochy, budou škody účtovány vystavovateli!

DALŠÍ INFORMACE



Vystavovatel si zajišťuje občerstvení pro své účastníky sám na své náklady. K občerstvení je
možné využít kavárnu Melodie v přízemí KCP nebo závodní jídelnu v suterénu KCP.



Ve své expozici uklízí vystavovatel. Zabalené odpadky je možné nechat po ukončení instalace
vždy večer v uličkách. Plošný úklid zajišťuje KCP.




V hale je zabezpečena zdravotní a hasičská služba, elektrikář, noční ostraha a pořadatelé.
Vystavovatelům je po dobu výstavy k dispozici zvýhodněné parkování v Severním parkingu. Výtah
z parkingu umožňuje přístup do přízemí KCP. Výtah z parkingu umožňuje přístup do přízemí KCP
a není určen k přepravě nákladů!

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.
Vystavovatel stvrzuje svým podpisem, že byl seznámen s podmínkami účasti na výstavě.
název školy:

V Praze, dne:

Podpis:

