
ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE 
 

Vážení obchodní přátelé, 
Vaše firma se rozhodla pro účast na kontraktační a prodejní výstavě na Výstavišti v Lysé nad Labem. 

Věnujte prosím pozornost následujícím organizačním pokynům a důležitým informacím, které nám i Vám zajistí hladký průběh celé akce.
 
Registrace vystavovatele 
 
Do areálu Výstaviště najíždějte nákladovou 
bránou ve směru od vlakového nádraží – 
Čapkova ulice přes vrátnici. Vjezd osobních i 
nákladních automobilů v den před zahájením 
výstavy je na kauci 1000,-Kč. Kauce se skládá 
hotově před vjezdem do areálu. Parkování není 
vymezeno. Opuštění areálu do 18 hodin. 
 
Upozornění! Kauce, jež platí v den nájezdu do 

18 hodin pak propadají a vystavovatel nemá 
nárok na vrácení 1000,-Kč !!! 

 
Důležité upozornění ! 

V prostorách mezi halou B a halou C je  
vybudován krytý koridor pro pěší 
návštěvníky. Výška konstrukce je 3,3 m. 
Automobily vyšších rozměrů musí najíždět 
druhou nákladovou bránou za halou C (stále 
z Čapkovy ulice). Je třeba nahlásit 
manažerovi výstavy. 
 
Po příjezdu do areálu Výstaviště se nahlaste u 
informačního stánku (ve vstupní hale B), 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 (platba v hotovosti na 
místě je zpoplatněna 1000,-Kč vč. DPH) 

 upřesnění umístění expozice 
 parkovací karta 
 vystavovatelské průkazy, klíče či zámečky (i 

s klíči od dveří a uzamykatelných skříněk) 
jsou na vratnou kauci 100,- /ks  

 zapůjčení paletového vozíku (na kauci 1000,-
Kč) a vozíku (na kauci 500,-Kč) 

 vysokozdvižný vozík (250,-Kč vč. DPH/ 0,5 
hod.) 

 dodatečný pronájem vybavení expozice 
 veškeré dotazy Vám zodpoví manažer akce 
 
Návoz zboží 
 
Do areálu Výstaviště najíždějte nákladovou 
bránou ve směru od vlakového nádraží – 
Čapkova ulice.  
Navážení zboží a aranžování expozice proběhne 
den před zahájením akce v době od 7.00 do 
18.00 hodin na kauci 1000,-Kč.  

 
 
V den zahájení výstavy bude umožněn vjezd do 
areálu od 7.00 do 8.30 hodin také na kauci 
1000,-Kč. Všechny kauce propadají  v 9.00 
hodin v den zahájení výstavy a vystavovatel 
nemá nárok na vrácení 1000Kč!!  
Termín návozu je možné upravit pouze po 
domluvě s manažerem výstavy. 
 
Parkování v areálu 
 
Parkování v areálu výstaviště a v prostoru u 
nádraží ČD pouze s platnou parkovací kartou. 
 
Parkovné je 100,- Kč vč. DPH / 1 den výstavy 

x počet dní 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 kartu, je možný ráno od 



7.00 do 8.30 a večer od 17.00 do 18.00 hodin na 
kauci 1000,-Kč. 
 
Přidělení expozice 
 
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 polepovou páskou, mohou se 
vystavit nebezpečí zničení panelu a jejího 

proplacení. 
Doporučujeme tzv. aranžérskou plastelínu. 

 
V případě vjezdu aut do hal, odpovídá 
vystavovatel za znečištění podlahy!!! 
 
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 0,5 hodiny práce činí 
250,- Kč vč. DPH. 

 
Likvidace expozice 
 
Pokud nevlastníte parkovací kartu, vjezd do 
areálu bude povolen manažerem výstavy. 
 

Likvidace expozice proběhne po ukončení akce 
nebo po dohodě následující den  v době od 7.00 
do 15.30 hodin. Vystavovatel předá manažerovi 
výstavy výstavní stánek a veškeré zapůjčené 
předměty. Případné zjištění škody a znečištění 
se bude řešit na místě s manažerem výstavy.  
 
Pro obaly a další velký odpad, který vznikne při 
instalaci a likvidaci 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. 
 
K likvidaci olejů je v areálu výstaviště na 
označeném místě určena nádoba na likvidaci 
použitých olejů. 
 
Po likvidaci expozice je vystavovatel povinen 
pronajatou plochu vrátit v původním stavu. Toto 
bude zkontrolováno personálem výstaviště a 
v případě porušení bude na místě řešen finanční 
postih. 
 

Mimo dobu montáže, v průběhu výstavy a 
demontáže platí z bezpečnostních důvodů  

ZÁKAZ zdržování  v areálu výstaviště. 
 

Pokud není možné dodržet určené termíny 
montáže a demontáže, náhradní termín 

schvaluje manažer výstavy. 
 
Další organizační podmínky 
 
 přípojku elektrické energie a vody může 

připojit pouze technická realizace výstaviště 

 přípojky vody při květinových výstavách na 
zalévání květin jsou na venkovní ploše na 
předem určených místech 

 v areálu výstaviště je zakázáno kdekoliv 
přespávat 

 v halách areálu je přísně zakázáno kouřit a 
manipulovat s ohněm 

 umístění expozice určuje pořadatel 
 vystavovatel je povinen nabízet a prodávat 

sortiment uvedený v přihlášce na akci 
 vystavovatel je povinen dodržet otevírací 

dobu akce, není přípustné vyklízení expozice 
před ukončením akce (viz. Všeobecné 
podmínky výstavy) 

 veškeré výstavní poplatky na místě je možné 
hradit pouze v hotovosti!!! 

 
Pojištění 
 
Pořadatel není zodpovědný za vzniklé škody či 
ztráty vystavovatele v době montáže, v průběhu 
akce a demontáže. Doporučujeme si sjednat 
vlastní pojištění. 
 
Ubytování:  
 
Seznam ubytovacích kapacit naleznete na 
stránkách www.vll.cz v sekci Pro vystavovatele 
/ 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. 
 


