
ZEMĚDĚLEC – NÁŠ CHOV 2019 
INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE 

 

Vážení obchodní přátelé, 

Vaše firma se v termínu 3. – 6. 10.   2019 zúčastní kontraktační a prodejní výstavy 

ZEMĚDĚLEC – NÁŠ CHOV 2019 na Výstavišti v Lysé nad Labem. Pro zajištění hladkého průběhu celé akce Vám zasíláme několik 

organizačních pokynů a důležitých informací.

 

Navážení zboží 

 

Navážení zboží a aranžování expozice 

proběhne ve středu 2. 10. v době od 7.00 

do 18.00 hodin. Likvidace expozice 

proběhne v neděli 6. 10. v době od 17.00 

do 19.00 hodin, nebo po dohodě v pondělí 

7. 10.  v době od 7.00 do 15.30 hodin. 

 

Do areálu Výstaviště najíždějte nákladovou 

bránou ve směru od vlakového nádraží – 

Čapkova ulice. Vjezd osobních i 

nákladních automobilů ve středu 2. 10. 

bude na kauci 500,- (kauce je časově 

omezena na 3 hodiny).  

 

Upozornění! Kauce platí jen den nájezdu, 

po 3 hodinách propadají a vystavovatel 

nemá nárok na navrácení 500.- !!! 

 

Ve čtvrtek 3. 10. bude umožněn vjezd do 

areálu od 7.00 do 8.00 hodin také na kauci 

500,- Kč.  

 

Registrace 

 

Po příjezdu do areálu Výstaviště se 

nahlaste u informačního stánku, kde budou 

vyřešeny tyto náležitosti: 

 

 předložení dokladu o úhradě faktury za 

objednané služby - výpis z bankovního 

účtu (ne příkaz k úhradě) nebo doklad o 

zaplacení v hotovosti na místě; 

 

Důležité upozornění ! 

V prostorách mezi halou B a halou C je 

nově vybudován krytý koridor pro pěší 

návštěvníky. Výška konstrukce je 3,5 m. 

Automobily větších rozměrů musí najíždět 

druhou nákladovou bránou za halou C 

(stále z Čapkovy ulice). 

 

 

 Zámečky a klíče od dveří a 

uzamykatelných skříněk budou 

k dispozici na info stánku na vratnou 

kauci 100.- /ks. 

 

 

 Manažerka výstavy Eva Švecová,  

 tel.: 734 311 949 

 

Parkování v areálu 

 

Parkování v areálu výstaviště a v prostoru 

u nádraží ČD pouze s platnou parkovací 

kartou. 

 

Parkovné je 500,- Kč na celou dobu 

výstavy. 

 

Z důvodu omezené kapacity parkoviště si 

prosím rezervujte, s časovým předstihem, 

parkovací kartu u manažera výstavy.  

Bez vyplnění SPZ a firmy je parkovací 

karta neplatná. 

 

Vjezd do areálu během výstavních dnů, 

pokud nevlastníte parkovací lístek, je 

možný ráno od 7.00 do 8.00 a večer od 

17.00 do 18.00 hodin na kauci 500.- 

 

Přidělení expozice 



 

Po zaregistrování Vám bude předán 

stánek, včetně vybavení a jedna kopie 

předávacího protokolu. Po skončení 

výstavy proběhne za účasti pracovníků 

výstaviště zpětné předání stánku. 

 

Po převzetí stánku, případně po ukončení 

stavby stánku na venkovní ploše, si každý 

vystavovatel stánek viditelně označí dle 

příslušných zákonů (název firmy, adresa, 

IČ) 

 

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!! 

Prosíme vystavovatele, aby papírové 

prospekty a plakáty nelepili na výstavní 

panely oboustrannou podlepovkou, mohou 

se vystavit nebezpečí zničení panelu a 

jejího proplacení. 

Doporučujeme tzv. aranžérskou plastelínu. 

 

Při montáži je zakázáno najíždět do hal 

auty či vozíky. Dále prosíme o používání  

vozíků, či „rudlů“ s pogumovanými 

kolečky, aby nedošlo k poškrábání podlahy. 

K dispozici na info stánku na vratnou 

kauci. 

 

Pokud při realizaci stavby stánku 

potřebujete zapůjčit vysokozdvižný vozík, je 

nutné službu předem objednat. Cena za 

hodinu práce činí 500,- Kč. 

 

Při zapůjčení paletového vozíku je nutné 

složit kauci 1 000,- Kč a vozíku činí kauce 

500.- Kč 

 

Pro obaly a další velký odpad, který 

vznikne při instalaci je rezervován 

kontejner na parkovišti za výstavními 

halami. Pokud budete chtít vysypat 

odpadkový koš v průběhu výstavy, dejte ho 

po ukončení výstavního dne do uličky před 

stánek. 

 

Občerstvení bude zajištěno na vnitřní i 

venkovní ploše. Po dobu výstavy bude 

nabízen základní sortiment teplých a 

studených jídel i nápojů. 

 

Provozní doba pro vystavovatele: 

ST       07.00  - 18.00 

 

ČT – SO   08.00 – 18.00 

NE       08.00 – 19.00 

 

Provozní doba pro návštěvníky: 

ČT - NE     09.00  - 17.00 

 

Důležitá telefonní čísla:  

Policie České republiky    
 - tel.: 325 551 616, 974 878 100 

Husovo nám. 23  /budova MěÚ/Městská 

policie                - tel.: 325 552 065 

Zdravotní služba         
- tel.: 325 551 155 

 

Lékárna U Výstaviště       

- tel.: 325 551 393 

 

Masarykova ul. 1102 

Hasičský sbor Lysá n.L.    

- tel.: 325 552 092 

 

Stálá ohlašovna požáru    

- tel.: 325 552 065 

 

Ubytování:  

 

Seznam ubytovacích kapacit naleznete na 

stránkách www.vll.cz v sekci služby a 

možnosti ubytování. 

 

 

Veškeré připomínky a požadavky během 

výstavy sdělte našim pracovníkům na 

informačním stánku. 

Přejeme Vám příjemný pobyt na Výstavišti 

v Lysé nad Labem, mnoho osobních i 

obchodních úspěchů. 

 

 

Eva Švecová                  

produkční výstavy       

mobil:734 311 949         

http://www.vll.cz/

