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INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE
Pokyny pro montáž a demontáž
Výstavy Podzimní slavnosti 2017
konané 13.10. – 15.10.2017
Otevírací doba pro veřejnost: 13.10. – 14.10.2017
15.10.2017
Servis výstavy:

9.00 – 18.00 hod.
9.00 – 17.00 hod.

mobil: +420 602 643 516
přípojky a případné poruchy el. energie, vody, požadavky na podlážky
(jen za deště), poškození fundusu nebo závady v realizacích, které
zajišťuje Výstaviště České Budějovice a.s.

Projektový manažer: Ing. Michaela Kubaštová
Tel.: +420 387 714 254 Tel. / Fax:+420 387 714 263
mobil: +420 602 184 264
ředitelství - administrativní budova č. dv. 105

Referentka:

Antonie Krejbichová
Tel.:+420 387 714 219
mobil: +420 602 643 516
ředitelství - administrativní budova č. dv. 112

Oddělení správy majetku:
Služba:
tel: +420 606 658 272, +420 602 689 260,
+420 602 643 514
administrativní budova č. dv. 118, 119

Žádáme vystavovatele, kterým nerealizuje expozici Výstaviště České Budějovice a.s.,
aby předali tyto pokyny firmě, která provádí montáž (demontáž) a přípravu expozice.
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Informace:
Vystavovatelské průkazy
Po příjezdu na výstaviště budou vystavovatelské průkazy k dispozici u pí Krejbichové - kancelář č. 112.
Vystavující firmě budou vydány po zaplacení všech faktur, popř. po předložení dokladu o zaplacení (výpis
z banky).
Každému vystavovateli bude při vstupu nebo vjezdu do areálu každý den označen vystavovatelský průkaz.
Pro opakovaný vstup do areálu je vystavovatel povinen vyžádat si na vrátnici „návratku“ ve formě
neviditelného razítka.
Vjezdové a parkovací karty, permanentky (ceniny)
Parkovací karty, které byly řádně a včas objednány a uhrazeny na základě vystavené faktury, budou
vystavovateli vydány společně s vystavovatelskými průkazy v příslušné kanceláři.
Parkovací karty, které nebyly objednány a vystavovatelům fakturovány, obdrží vystavovatelé na základě
hotovostní platby v pokladně – přízemí administrativní budovy, č. dv. 102. Zde je možné zakoupit i
permanentky.
Parkovací karty a permanentky budou prodány pouze po předložení vystavovatelských průkazů.
Na parkovací kartu P, V a E vypíše vydávající název firmy a místo určené pro parkování. Na
parkovací kartu S vypíše vydávající číslo SPZ, název firmy a místo určené pro parkování. Případná
změna čísla SPZ musí být potvrzena garantem výstavy.
Při zneužití parkovacích karet nebo špatném parkování budou karty odebrány a vozidla zablokována. Auto
bude odblokováno po zaplacení manipulačního poplatku ve výši 5000 Kč.
Upozornění k parkování:
Parkování za stánkem bude umožněno po dokoupení 2 m2 výstavní plochy a pouze v případě, že
nenaruší provoz a vzhled výstavy (rozhodnutí garanta). Na základě této platby bude vydána karta E
v kanceláři č. 108.
Pronájem skladů:
Klíče od pronajatých skladů v pavilonu T se vyzvedávají u technického dozoru tohoto pavilonu. Od ostatních
pronajatých skladů se vyzvedávají u pí Hambergerové, kancelář č. 117.
Provoz pokladny v administrativní budově (budova ředitelství - přízemí):
Pracoviště pokladny: kancelář č. 102, pí Alena Majdáková tel.: 387 714 227
Pracovní dny:
od 7.00 do 15.00 hod.
Před výstavní akcí:
Čtvrtek 12.10.2017 od 7.00 do 18.00 hod.
V době konání výstavní akce:
Pátek
13.10.2017 od 7.00 do 16.00 hod.
Pojištění exponátů
Provádí Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Kontakt: p. Žižka Jiří a p. Žižka Václav
Lannova 63, 370 01 České Budějovice
tel.: 387 437 905
mobil: 775 611 612 nebo 602 409 324

Pouze na předem zaslané objednávky!
Pracoviště na výstavišti: Dům služeb (přízemní budova vedle hlavní brány výstaviště) vchod č. 2
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Vystavovatel plně odpovídá za své exponáty a obchodní zboží. Organizátor výstavy neručí
vystavovateli za ztráty, odcizení, poškození nebo zničení exponátů či obchodního zboží, zařízení a
dopravních prostředků. Vystavovatel si může na svůj náklad dát pojistit exponáty či obchodní zboží.

Spediční a manipulační služby
Vystavovatelé a jejich realizační firmy mohou při manipulaci s exponáty a ostatním materiálem
v areálu výstaviště používat vlastní či vlastními silami zajištěnou manipulační techniku.
Obsluha manipulační techniky odpovídá v plném rozsahu za škody, které může při manipulaci
způsobit.
V případě, že vystavovatel není schopen vlastními silami manipulovat s exponátem, nebo není
schopen zapojit si manipulační techniku vlastními silami, může ji objednat na předepsaném
objednávkovém formuláři.
UPOZORNĚNÍ: Manipulace se řídí článkem 12 Všeobecných podmínek účasti
Reklama:
možnost doobjednání reklamy
- Mgr. Váchová Radka – tel.: 387 714 202, mobil 778 708 757
Upozorňujeme vystavovatele, že pokud v průběhu výstavy Podzimní slavnosti 2017 dojde
k nepovolené reklamě mimo svoji pronajatou výstavní plochu (vyvěšení plakátů, plachet, umístění
stojek či k rozsevu letáků apod.), aniž by tato činnost byla dopředu objednána a zaplacena, dojde ze
strany Výstaviště České Budějovice a.s. k sankcím a k vymáhání tímto způsobené škody.
Informační služba
Provoz: 13.10. –14.10.2017 od 9.00 do 18.00 hod.
15.10.2017 od 9.00 do 17.00 hod.
info buňka pavilon T1 – tel. č. 387 714 600, mobil 778 884 981
Kauce
Kauci skládají řidiči osobních i nákladních aut.
Kauci neskládají držitelé parkovacích karet P, V, E a S.
Platnost kauce je maximálně 4 hodiny (časové rozmezí mezi vjezdem a opuštěním areálu), ne však více,
než je časové rozmezí uvedené v tabulce)
Při překročení doby platnosti složená kauce propadá v plné výši.
Upozorňujeme vystavovatele na výši kauce - 1000 Kč.
Recepce v expozicích
Recepce v expozicích je možné pořádat pouze v rámci denní provozní doby. Vystavovatel je povinen opustit
expozici nejpozději do 19.00 hod. Vystavovatelé jsou oprávněni propagovat své výrobky pouze ve vlastní
expozici.
Veterinární podmínky
Žádáme všechny vystavovatele, kteří budou vystavovat živé exponáty, aby nejpozději týden před výstavou
předali garantovi seznam vystavovaných zvířat. Zároveň upozorňujeme, že vystavovatel odpovídá za
dodržení veterinárních podmínek.
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I. MONTÁŽ:
Časový rozpis vjezdů a výjezdů je uveden v přiložené tabulce na konci dokumentu.
Firmy, kterým realizuje expozici VCB a.s., předají poslední podklady pro realizaci a grafiku garantovi
výstavy nejpozději 14 dní před začátkem výstavy. Pozdější objednávky budou vyřízeny v závislosti na
kapacitě realizačních dílen. K ceně bude účtován 50 % příplatek.
Pro firmy, které si realizují expozice samy (případně jinými smluvními partnery), lze povolit montáž mimo
určené termíny za 200 Kč /hod. přes den i noc. Pavilony T1 a T2 za 300 Kč/hod. přes den i noc.
Montáž expozic:
Vystavovatelé, kteří si neobjednali výstavbu expozic u Výstaviště České Budějovice a.s., musí upozornit
firmy, které budou expozici realizovat, že před zahájením montáže jsou povinny převzít od garanta
výstavní plochu a po skončení demontáže ji v původním stavu předat zpět. Upozorňujeme též
vystavovatele a jejich realizační firmy, že výstavní stánky nesmí z bezpečnostních důvodů přesahovat do
komunikace.
Zásahy do konstrukcí a stěn pavilonů nejsou povoleny. Je zakázáno vylepování informačních a
propagačních materiálů na stěny, okna a podlahy pavilonů a stánků. Případné odstranění závad bude
účtováno k tíži vystavovatele.
Upozornění:
Veškerý materiál, který je majetkem vystavovatele, (např. obaly, montážní materiál apod.), je povinen
vystavovatel nebo firma, která realizaci zřizuje, na vlastní náklady odstranit. Povinností vystavovatele
nebo obchodníka je též na vlastní náklady odstranit i veškerý použitý materiál a předváděcí vzorky
v průběhu výstavy (plasty, sklo, dřevní hmota, pneumatiky a pod.).
Veškeré základové, kotvící práce, jakož i vrtání děr nesmí být prováděno bez souhlasu útvaru ředitele a
správy majetku Výstaviště České Budějovice a.s. V případě neuposlechnutí bude účtována sankce ve
výši 500,- až 10.000,- Kč, podle stupně poškození.

Je zakázáno vjíždět do areálu s nákupními vozíky ze supermarketů.
Poučení k servisu:
Servis zajišťuje Výstaviště České Budějovice a.s. pro expozice, které samo realizovalo.
Servis pro stánky, které realizovala cizí firma, je nutno objednat.
Poučení k montáži:
Žádáme všechny vystavovatele, aby si vyhradili pro instalaci expozic dostatek času a nenechávali
přípravu na poslední chvíli. Plynulé odbavení Vaší firmy po příjezdu usnadní též včasné zaplacení všech
stanovených poplatků.

V areálu není
motorem.

povoleno

používat

elektrocentrály

se

spalovacím

II. DEMONTÁŽ:
Časový rozpis vjezdů a výjezdů je uveden v přiložené tabulce na konci dokumentu.
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Poučení k demontáži:
Žádáme všechny vystavovatele, aby upozornili své dopravce, že do areálu nebudou vpuštěna
žádná vozidla na demontáž před stanovenou hodinou!
Demontovaným materiálem, exponáty a obaly nesmí být z bezpečnostních důvodů zastavovány
komunikace. Únikové cesty musí zůstat volné. Jejich případné odstranění bude účtováno k tíži
vystavovatele. Firmy jsou povinny avizovat demontáž expozic vedoucí skladu 01 a to v případě, že
v expozicích bude uzamčen fundus Výstaviště České Budějovice a.s.
Před odjezdem z výstaviště je vystavovatel povinen vrátit veškeré předměty a klíče zapůjčené
Výstavištěm České Budějovice a.s. Nevrácené předměty budou vystavovateli naúčtovány v plné míře.
Přejeme Vám příjemný pobyt a dosažení úspěšných výsledků při jednáních.

Ing. Michaela Kubaštová
projektový manažer

Zpracoval: Krejbichová A.
V Českých Budějovicích, dne 27.9.2017

Časový rozpis vjezdů a výjezdů - Podzimní slavnosti 2017
POZOR!
Barevně označená pole - vstup umožněn pouze s průkazem vystavovatele a vjezd pouze
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s kartou typu P, V, E, S nebo na kauci 1000 Kč. Držitelé karty S jsou oprávněni k vjezdu/výjezdu
do/z areálu navíc i v době provozu výstavy. Poslední vjezd na kauci je možný nejpozději hodinu
před posledním možným výjezdem.
Brána č.

1
Hlavní
vjezdová

Montáž

11.10.

12.10.

Vstup
Vjezd
Výjezd
Vstup
Vjezd
Výjezd

7.00-20.00
7.00-20.00
7.00-20.00
7.00-20.00
7.00-20.00

Vstup
Vjezd

7.00-19.00
7.00-9.00
18.00-19.00

13.10.

Výstava

Výjezd

14.10.

7.00-19.00
7.00-9.00
18.00-19.00

Výjezd

15.10.
15.10.
Demontáž

Vstup
Vjezd

16.10.
17.10.

Vstup

7.00-17.00

Vjezd
Výjezd
Vstup
Vjezd
Výjezd
Vstup
Vjezd

7.00-9.00
17.00-22.00
17.00-22.00

3

4

6

Tesco

Obousměrná

Obousměrná a
pro vysokou
techniku

Výjezdová

Pro pěší

7.00-20.00
7.00-20.00
7.00-19.00
7.00-9.00
18.00-19.00
7.00-9.00
18.00-19.00
8.00-19.00
8.00-9.00
18.00-19.00
8.00-9.00
18.00-19.00
8.00-17.00
8.00-9.00
8.00-9.00
17.00-20.00
17.00-20.00
17.00-20.00

7.00-19.00
7.00-9.00
18.00-19.00
7.00-9.00
18.00-19.00

8.00-18.00

Vstup
Vjezd
Výjezd

8.00-15.00
8.00-15.00
8.00-15.00

7.00-9.00
18.00-19.00
8.00-19.00

8.00-9.00
18.00-19.00
8.00-9.00
18.00-19.00

7.00-9.00
18.00-19.00
8.00-17.00

8.00-9.00
8.00-9.00

7.00-9.00
17. – 19.00

17.00-20.00
17.00-20.00

8.00-18.00
8.00-18.00

Výjezd

7.00-20.00

17.00-22.00
8.00-18.00
Na telefon

Upozornění: Od 14.10.2017 jsou pavilony otevřeny od 8.00 hod.
Mimo hodiny vyznačené v tabulce není povoleno pobývat a parkovat v areálu výstaviště.
V žádném případě není povoleno nocování v areálu výstaviště. Porušení tohoto zákazu bude
účtována sankce ve výši 5.000 Kč a vyřazením z výstavy bez nároku na vrácení výstavních
poplatků.
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