Organizačné pokyny pre vystavovateľov
PRO EDUCO 2022
1. Preberanie stánkov a registrácia
Preberanie výstavných stánkov, registrácia a inštalácia expozícií zo strany vystavovateľov bude prebiehať deň
pred začiatkom veľtrhu t. j. v utorok 29. 11. 2022 od 14.00 do 18.00. V odôvodnených a individuálne
dohodnutých prípadoch môžu vystavovatelia prebrať resp. inštalovať svoj výstavný stánok aj v deň otvorenia
výstavy, t. j. v stredu 30. 11. 2022 od 07.00 do 08.30. Preberanie stánkov resp. výstavnej plochy bude
prebiehať vždy za účasti organizátora.
2. Navážanie expozícií a vybavenia
Všetci vystavovatelia sú povinní za účelom navážania vlastných expozícií a vybavenia používať technický
vstup a následne navážaciu rampu (viď orientačná mapka nižšie). Navážanie expozícií a vybavenia cez hlavný
vchod budovy nie je povolený.
3. Otváracie hodiny
Oficiálne otvorenie výstavy bude v stredu 30. 11. 2022 o 09.00.
Pre širokú verejnosť bude výstava otvorená v nasledovných hodinách:
Streda 30. 11. 2022
09.00 – 15.30
Štvrtok 01. 12. 2022 08.30 – 14.30
4. Zaujatie výstavného miesta
V prípade, že vystavovateľ nezaujme svoje miesto na výstave do stredy 30. 11. 2022 do 08.30, organizátor
môže naložiť s takýmto priestorom podľa vlastného uváženia, pričom vystavovateľ je povinný uhradiť všetky
poplatky vyplývajúce zo záväznej objednávky. Vystavovateľ môže uplatniť reklamácie za práce a služby
poskytnuté organizátorom písomnou formou, najneskôr 24 hodín pred ukončením výstavy, inak jeho právo
zaniká.
5. Vstup na výstavisko
Vstup na výstavisko je pre všetkých návštevníkov bezplatný. Napriek tomu sú všetci vystavovatelia povinní
sa riadne a viditeľne označiť obdržanými vystavovateľskými preukazmi.
6. Zotrvanie v priestoroch výstavného stánku
Počas výstavných dní sú vystavovatelia povinní zotrvať na svojich stánkoch minimálne 15 minút pred
oficiálnymi otváracími hodinami a výstavisko opustiť až po ich oficiálnom skončení. V prípade, že vystavovateľ
opustí svoj stánok ešte pred oficiálnym skončením veľtrhu v daný deň, organizátor nepreberá zodpovednosť
za škody alebo straty na v takomto stánku.

7. Zodpovednosť za škodu
Po skončení otváracích hodín je zabezpečená strážna služba až do ďalšieho dňa. Organizátor nezodpovedá
vystavovateľovi za akékoľvek poškodenie vystavovaných exponátov pred výstavou, počas výstavy ani po
výstave. Cennosti si môže vystavovateľ uskladniť v na to určených priestoroch (miestnosť č. 1.17), ktoré budú
v noci uzamknuté a počas dňa prístupné len po preukázaní sa vystavovateľským preukazom.
8. Usporiadateľská služba a upratovací servis
Počas výstavy usporiadateľ zabezpečuje obvyklú všeobecnú strážnu a usporiadateľskú službu ako aj požiarnu
hliadku a upratovací servis.
9. Wifi pripojenie
Pre vystavovateľov bude zabezpečené samostatné zaheslované wifi pripojenie:
Názov siete: PROEDUCO
Heslo: ProEduco2022wifi
10. Šatňa a úschovňa
Vystavovatelia budú mať za účelom uschovania svojich osobných vecí a vrchného šatstva vyhradenú na to
určenú šatňu. Za účelom uschovania iných vecí (propagačné materiály a pod.) bude vyhradená miestnosť č.
1.17, ktorá bude slúžiť ako úschovňa. Kľúče od tejto miestnosti budú k dispozícii vo foyeri na vrátnici u SBS
služby. Na ich vyzdvihnutie bude potrebné sa preukázať vystavovateľským preukazom. Vystavovatelia sú
opravení ponechať si u seba kľúče, len na nevyhnutnú potrebnú dobu a po opustení a uzamknutí miestnosti
ich bezodkladne vrátiť.
11. Parkovanie
Vystavovatelia, ktorým na to vzniká nárok na základe objednávky potvrdenej organizátorom, majú nárok na
1 parkovacie miesto situované v priestoroch areálu Kasárne Kulturpark (viď orientačná mapka nižšie). Za
týmto účelom bude oprávneným vystavovateľom pri registrácii odovzdaná parkovacia karta. Ostatní
vystavovatelia majú možnosť zaparkovať svoje osobné vozidlá v parkovacom dome Kasární Kulturpark za
poplatok 0,3€/h (max. 5€/deň) resp. na verejných parkovacích miestach na priľahlých uliciach podľa platného
cenníka prevádzkovateľa parkovísk.
12. Občerstvenie a obedy
V prípade, že si vystavovateľ objednal doplnkové občerstvenie (káva/čaj, minerálna voda a obložený chlebík),
jeho výdaj bude zabezpečený po predložení poukazu, ktorý vystavovateľ obdrží pri registrácii, priamo v
priestoroch výstaviska v samostatnej miestnosti (na 1. poschodí).
Objednané obedové menu bude vydávané v samostatnej miestnosti, rovnako na 1. poschodí.
Okrem uvedených možností si vystavovatelia a návštevníci môžu zakúpiť občerstvenie v na to určených
priestoroch (kaviareň na ploche výstaviska alebo kaviareň „Papa“ v exteriéri areálu Kasární Kulturpark).

13. Odovzdávanie a kontrola stánkov, demontáž expozícií
Vystavovatelia majú povinnosť odovzdať stánky v stave, v akom boli prebraté. Je zakázané vŕtať diery do
výstavných panelov, maľovať na výstavné panely a výzdobu expozície je potrebné previesť tak, aby nedošlo
k znečisteniu a poškodeniu výstavných panelov. V prípade samolepiacich fólií je povolené používať len tzv.
easydott fólie, ktoré sa dajú bez problémov odstrániť. Použitie obojstrannej lepiacej pásky na výstavné
panely je povolené iba v prípade, že vystavovateľ zabezpečí po skončení výstavy dôsledné odstránenie
lepidla a zvyškov tejto pásky z panelov!
Akékoľvek výlepy na steny budovy sú bez povolenia organizátora zakázané. Prípadné špeciálne úpravy je
potrebné vopred konzultovať. Ak vystavovateľ odovzdá organizátorovi stánok so svojimi neodstránenými
výlepmi, bude uplatnená sankcia vo výške 20 €/ jeden nevyčistený panel. V prípade, ak dôjde k poškodeniu
výstavných panelov alebo okolia výstavnej plochy vystavovateľom, organizátor má právo vystavovateľa
sankcionovať až do výšky skutočne vynaložených nákladov na odstránenie vady spôsobenej vystavovateľom.
Odovzdávanie stánkov a kontrola ich stavu bude prebiehať posledný deň výstavy, t. j. vo štvrtok 01. 12. 2022
od 14.30, a to výlučne za prítomnosti organizátora. Demontáž exponátov zo strany vystavovateľov sa koná
posledný deň výstavy t. j. 01. 12. 2022 od 14.30 do 18.00.
Organizátor Progress Promotion Košice, s r. o.

V Košiciach, 1. 11. 2022
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