
INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE 

 

Montáž vlastních stánků: 

17. března. 2016                                                 7,00 - 18,00 hodin 

 

Návoz exponátů: 

17. března 2016                                                  7,00 - 18,00 hodin 

 

Demontáž stánků: 

20. března 2016                                                16,00 - 22,00 hodin 

21. března 2016                                                  7,00 - 11,30 hodin             

  

Ocenění firem. 

Na výstavě obdrží tři firmy, které vybere odborná komise, čestná uznání.  

 

Parkování  zdarma přímo u výstaviště Kongresového centra ALDIS, informace 
při registraci. 

Postup: 

Při příjezdu u závory odeberete parkovací lístek, který si ponecháte. Při 
odjezdu odevzdejte tento lístek na vrátnici Kongresového centra Aldis a zde 
obdržíte jiný lístek, umožňující odjezd. Tento postup lze opakovat i vícekrát 
denně.  

 

 

 

 



 

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A  INFORMACE 

  

Pořadatel výstavy:

JOKA HK  spol. s r.o.  

                                  KJ výstavnictví 

Čs. armády 282/15 

500 03 Hradec Králové 

IČO: 25285416                                                                                  
DIČ: CZ25285416                            

tel.: 495511978, 466958935                                      
email: joka_hk@volny.cz 

www.kjvystavnictvi.cz 

  

19. HRADECKÁ STAVEBNÍ VÝSTAVA   ,,STAVBA A ZAHRADA „ 

Název akce 

Josef Kašpar                        

Organizátoři výstavy 

tel.: 495 511 978,  mob. : 603 780 162, e-mail:  joka_hk@volny.cz 

PaedDr. Milan Juklíček  

tel.: 466 958 935,  mob.: 605 156 045, e-mail: juklicek.milan@volny.cz 

 

Vnitřní a venkovní (parkoviště) plocha : 

Výstavní plocha 

Kongresového  centra  ALDIS v Hradci Králové 

Eliščino nábřeží 375 

500 02 Hradec Králové 



Krytou výstavní plochu bez zařízení, s možností  přivedení el. energie. 
Venkovní výstavní p locha bude v ymezena n a volných p lochách 
výstaviště.Výstavní prostory jsou centrálně osvětleny, v objektu je  k ompletní 
zařízení pro výstavy vč. nákladního výtahu. Parkoviště pro vystavovatele i 
návštěvníky je v bezprostřední  blízkosti v ýstavního cen tra A LDIS. 
V návaznosti  na výstavní prostory je umístěno občerstvení     v restauraci. 

Pořadatel pronajímá 

Nájemné za krytou výstavní plochu zahrnuje osvětlení výstavních prostor, 
běžný úklid před  výstavou a po ní, pořadatelskou službu, požární s lužbu, 
zdravotní zajištění, noční ostrahu, katalog, výstavovatelské průkazy a 
společenský večer. Ubytování si zajišťuje vystavovatel. 

  

Na základě objednávky tech. realizace stánku vč. vybavení a dalších 
poskytnutých s lužeb pořadatel zajistí výstavbu stánku a vybavení    dle 
objednávky. Cenami uvedenými v objednávce se rozumí ceny půjčovného za   
kus nebo m2 po celou dobu akce vč. montáže a demontáže. Stavba stánku je 
nabízena a realizována pořadatelem. Vystavovatel, který nevyužije této nabídky 
a stavbu stánku si zajišťuje sám, je povinen předložit půdorys a zaslat 
společně  s přihláškou. Vystavovatel j e p ovinen d održovat  rastr vý stavní 
plochy. U výškových dominant nad 280 cm musí umístění stánku konzultovat  
/platí pro vnitřní  výstavní p rostory/ s  organizátory v ýstavy. Architektonické 
ztvárnění a celková koncepce výstavy bude zajištěna organizátory výstavy tak, 
aby pr ovoz  jednotlivých exp ozic n erušil n ebo n eomezoval o statní exp ozice. 
Vystavovatel j e p ovinen o pustit vý stavní p lochy p o d emontáži v e st avu,  
v jakém  byla před zahájením  montáže / odstranit l epící pásky, n ápisy n a 
výstavních p anelech/. V  případě poškození vý stavní p lochy n ebo v ýstavního 
zařízení  /řezáním, vrtáním, poničením, pošpiněním a pod./ je vystavovatel 
povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši. 

Technickoprovozní podmínky 

  

Po dobu konání výstavy i při její montáži a demontáži je ve všech krytých  
prostorách areálu 

Bezpečnostní předpisy. 

Vystavovatel je povinen dodržovat v průběhu montáže, po celou dobu konání 
výstavy a demontáže právní předpisy České republiky a technické normy pro 
výše uvedené oblasti vč. bezpečnosti práce a manipulace s veškerým t ech. 
zařízením. Dále je  povinen respektovat příslušné protipožární předpisy  platné 
pro j ednotlivé v ýstavní  prostory a pokyny odpovědných pracovníků požární 
asistenční služby a pracovníků pořadatele výstavy. 

zákaz kouření. 

  



Pořadatelé nezodpovídají na výstavišti vystavovatelům /ani 
spoluvystavovatelům/ za  ztrátu, zničení nebo jakékoliv poškození exponátu, 
vybavení a zařízení stánků. Vystavovateli je proto doporučeno nechat si   
pojistit všechny exponáty/i u spoluvystavovatelů/na celou dobu jejich 
přítomnosti na výstavišti  proti veškerým nebezpečím, která promajetek 
vystavovatele přicházejí v úvahu. 

Pojištění: 

Pro tyto potřeby zajišťuje pořadatel v den i nstalace a p o celou d obu výstavy 
účast pojišťovací firmy: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 

  

Teprve po  t é, až bude fakturovaná částka prokazatelně na příslušném účtu, 
bude v ystavovatel za registrován. Z álohová f aktura za objednané sl užby b ude 
zaslána před zahájením výstavy a její úhrada bude podmínkou pro zahájení 
montáže expozice. Konečná  faktura,  spolu s  DPH a odečtením záloh, bude 
zaslána  po ukončení výstavy. Pokud vystavovatel  v požadovaném t ermínu 
neuhradí poplatky za pronájem plochy a registrační poplatek v plném rozsahu, 
organizátor p otvrdí p ronájem p lochy j inému zá jemci. P otvrzením zá vazné 
přihlášky vzniká s mluvní vztah. S tornuje-li vystavovatel účast, uhradí 50% 
zálohy za vzniklé náklady pořadatelům. 

Platební podmínky: 

Výstavní plocha bude přidělena podle pořadí  došlých přihlášek a uhrazených 
faktur. 
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