
Pokyny a podmínky účasti na konferenci Odpady a obce konané ve 

dnech 14. – 15. 6. 2017 v Kongresovém centru Aldis, Hradec Králové 

REGISTRACE 

 Každý vystavovatel je povinen při příchodu provést svoji registraci u prezenčního stolu 

vystavovatelů ve foyer Kongresového centra ALDIS. Registrován musí být každý zástupce 

firmy/společnosti. 

 Na registraci obdrží vystavovatel visačku s názvem firmy/společnosti, kterou zastupuje, a tuto 

visačku je povinen nosit po celý průběh konference. 

 Při registraci vystavovatel obdrží uživatelské jméno a heslo pro možnost používání WiFi sítě. 

STÁNEK, INSTALACE A ODINSTALACE  

 Stánek je standardně vybaven 1 stolem, 2 židlemi a přívodem elektrického proudu 220V. 

 V případě potřeby navýšení počtu stolů či židlí bude pořadatel ze strany vystavovatele 

kontaktován nejpozději do 8. 6. 2017.  

 Vystavovatel používá jen ty stoly, židle a další vybavení, které uvedl do požadavků a má je 

připravené na výstavním místě.  

 Je zakázáno si bez dohody s pořadatelem brát stoly nebo židle, které se nacházejí mimo 

přidělené výstavní místo. 

 Vystavovatel nepřekročí jemu vymezenou ostrovní pozici vyplývající z celkového plánu výstavky. 

U prvků přesahujících vymezenou hranici stánku, omezujících komunikační prostory a v dalších 

nevyhovujících případech bude vystavovatel požádán organizátory o jejich odstranění. 

 Instalace stánků proběhne 13. 6. 2017 od 16:00 do 20:00, případně 14. 6. 2017 od 7:00 do 8:00 

hodin. 

 Likvidace stánků proběhne nejdříve 15. 6. 2016 od 14:00 hodin. Vystavovatel ručí za to, že jeho 

stánek zůstane návštěvníkům ke zhlédnutí po celou dobu konference – stánek nesmí být 

bourán před ukončením konference. 

 

PODMÍNKY PREZENTACE FIRMY/SPOLEČNOSTI 

 Není možné vyhlašovat audio upoutávky na stánky. 

 Pořadatel si vyhrazuje právo pořizovat fotografický záznam konference, expozic a osob 

nacházejících se v prostoru konání konference Odpady a obce. 

 Rozdávání propagačních tiskovin a dalších upoutávek je dovolenou pouze na stáncích a v jejich 

nejbližším okolí.  

 Vystavovatel nesmí zahrazovat místa nouzových východů, určených koridorů a je povinen dbát 

pokynů pořadatele konference. 

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

 Vystavovatel nebude na svém stánku provádět hlučnou produkci, např. videem, hlučnými 

představeními, apod. 

 Vystavovatel je povinen prostor svého stánku uvést do původního stavu a odvézt po sobě 

případný odpad.  

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

 



BEZPEČNOST, ZPŮSOBENÉ ŠKODY 

 

 Kouření v prostorách celé konference je zakázáno! 

 Vystavovatelé se mohou pohybovat pouze v prostorách jim vyhrazených dle značení pořadatele 

konference. 

 Vystavovatel ručí za jím způsobené škody na majetku Kongresového centra ALDIS nebo na 

stáncích ostatních vystavovatelů. Pořadatel konference neodpovídá za škody způsobené 

vystavovatelem. 

 Kongresové centrum ALDIS zajišťuje ostrahu výstavních prostor od 18:00 do 8:00. Ostraha 

odpovídá za bezpečnost výstavních prostor, nikoliv ovšem za zabezpečení majetku vystavovatelů 

v jednotlivých expozicích. Vystavovatel si zabezpečuje svůj majetek sám. 

 


