
 
Vážení vystavovatelé, 
rádi bychom Vás upozornili na  důležité termíny a informace týkající se Vaší účasti na tanečním veletrhu 
Dance Life Expo 2012. 
 

ZKONTROLUJTE SI, ZDA MÁTE: 
1. doobjednané montážní/demontážní, vystavovatelské průkazy nad rámec průkazů zdarma, bez těchto 

průkazů nebudete vpuštěni do areálu výstaviště 
kde zakoupím: * Administrativní budova BVV, přízemí, přepážka č. 7, Barbora Pírková,  
 tel.: 541 152 578, e-mail: bpirkova@bvv.cz 

 * online objednávkový blok: www.bvv.cz/objednavkovyblok 

2. objednané Volné vjezdy, parkování - platné v průběhu veletrhu Dance Life Expo 
 kde zakoupím: * Administrativní budova BVV, přízemí, přepážka č. 7, Barbora Pírková, tel.: 541 152 578,  
  e-mail: bpirkova@bvv.cz 
  * online objednávkový blok: www.bvv.cz/objednavkovyblok 

3. objednané služby, technické přívody na Vaši expozici 
kde objednám: * Administrativní budova BVV, přízemí, přepážka č. 7, Barbora Pírková,  
 tel.: 541 152 578, e-mail: bpirkova@bvv.cz 

 * online objednávkový blok: www.bvv.cz/objednavkovyblok 

4. objednanou reklamu v areálu (distribuční služba/povolení k vlastní distribuci, rádio) - není nutné při 
distribuci reklamních předmětů v rámci vlastní expozice 

 kde objednám: * p. Ivan Zahradníček, tel.: 541 152 216, 541 153 225 
  * online objednávkový blok: www.bvv.cz/objednavkovyblok 

5. uhrazené veškeré faktury za výstavní plochu, elektřinu a další služby 

6. předložený a schválený projekt vaší expozice - v případě, že nemáte výstavbu od Veletrhy Brno, a.s.  
 jak provedu: * vyplníte formulář „žádosti o schválení expozice“ a zaštele na vstaneva@bvv.cz 
  nebo na faxové číslo 541 153 081 – schválení do 5 pracovních dnů 
  * vyplníte formulář „žádosti o schválení expozice“ a osobně předáte (vždy pouze 
   projektant) každý pracovní den v 9.00–14.30 hodin v kanceláři č. 10 v objektu 
   Zámeček – schválení na místě 
 termín: 14 dní před začátkem montáže 

7. pojištění expozice včetně vystaveného zboží 
 kde: možno zajistit i přímo v areálu, pavilon A3 (přízemí), tel.: 541 159 107 
 

PROSTUDUJTE SI DŮKLADNĚ „ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE“ 
 
MONTÁŽ EXPOZIC: 
1. - 2.10.2012 od 7:30 - 22:00 hod.  
* ke vstupu do areálu se prokažte montážním průkazem 
* k vjezdu do areálu vozidly do 3,5 tuny použijte montážní průkaz popř. Volný vjezd (brány č.4, 8 a 9) 
* k vjezdu volně do areálu vozidly nad 3,5 tuny použijte (brány č. 8 a 9) 

3. - 4.10.2012 od 7:30 - 20:00 hod. (PARKOVÁNÍ NA VYHRAZENÉM PARKOVIŠTI ZA PAVILONEM E,  
 VIZ MAPA) 
* ke vstupu do areálu se prokažte montážním průkazem 
* k vjezdu do areálu vozidly do 3,5 tuny použijte (brány č.4, 8 a 9) a nutná vratná kauce 1.000,- Kč  
 s platností max na 4 hodiny => 
 poslední vjezd do areálu v 18:00 hod, poslední výjezd z areálu ve 21:00 hod (po překročení časového  
 limitu kauce propadá) 
* k vjezdu do areálu vozidly nad 3,5 tuny použijte (brány č. 8 a 9) a nutná vratná kauce 1.000,- Kč  
 s platností max na 4 hodiny => 
 poslední vjezd do areálu v 18:00 hod, poslední výjezd z areálu ve 20:00 hod (po překročení časového  
 limitu kauce propadá) 



PRŮBĚH VÝSTAVY (pro vystavovatele): 
5.10.2012 od 7:30 - 20:00 hod (PARKOVÁNÍ NA VYHRAZENÉM PARKOVIŠTI ZA PAVILONEM E, VIZ MAPA) 
* ke vstupu do areálu se prokažte vystavovatelským průkazem 
* k vjezdu do areálu vozidly do 3,5 tuny použijte Volný vjezd (brány č.4, 8 a 9) nebo oproti složení  
 vratné kauce 1.000,- Kč s platností max na 1 hodinu (vjezd pouze branou č.4) => 
 7:30 - 8:30 / poslední vjezd do areálu v 8:30 hod, poslední výjezd z areálu v 9:30 hod 
 17:30 - 18:30 / poslední vjezd do areálu v 18:30 hod, poslední výjezd z areálu v 19:30 hod 
  (po překročení časového limitu kauce propadá) 

6.10.2012 od 7:30 - 21:00 hod (PARKOVÁNÍ NA VYHRAZENÉM PARKOVIŠTI ZA PAVILONEM E, VIZ MAPA) 
* ke vstupu do areálu se prokažte vystavovatelským průkazem 
* k vjezdu do areálu vozidly do 3,5 tuny použijte Volný vjezd (brány č.4, 8 a 9) nebo  
 oproti složení vratné kauce 1.000,- Kč s platností max na 1 hodinu (vjezd pouze branou č.4) => 
 7:30 - 8:30 / poslední vjezd do areálu v 8:30 hod, poslední výjezd z areálu v 9:30 hod 
 17:30 - 18:30 / poslední vjezd do areálu v 18:30 hod, poslední výjezd z areálu ve 21:30 hod 
  (po překročení časového limitu kauce propadá) 

7.10.2012 od 7:30 - 19:00 hod (PARKOVÁNÍ NA VYHRAZENÉM PARKOVIŠTI ZA PAVILONEM E, VIZ MAPA) 
* ke vstupu do areálu se prokažte vystavovatelským průkazem 
* k vjezdu do areálu vozidly do 3,5 tuny použijte Volný vjezd (brány č.4, 8 a 9) nebo  
 oproti složení vratné kauce 1.000,- Kč s platností max na 1 hodinu (vjezd pouze branou č.4) => 
 7:30 - 8:30 / poslední vjezd do areálu v 8:30 hod, poslední výjezd z areálu v 9:30 hod 
 (po překročení časového limitu kauce propadá) 

* pro celodenní parkování svých vozů využijte vyhrazeného parkoviště v prostoru za pavilonem E (mapa 
přílohou) pouze pro vlastníky Volných vjezdů. Není dovoleno trvalé parkování vozidel v prostorách mezi před 
pavilonem E a ostatními pavilony, zejména v blízkosti vchodů do pavilonů.  Nedodržení zákazu parkování 
může být řešeno umístěním blokovacího zařízení. 
 
DEMONTÁŽ EXPOZIC: 
7.10.2012 od 16:00 - 24:00 hod (v 17:00 hod budou automaticky odpojeny přívody elektro, vody, 
stlačeného vzduchu a telefonních linek) 
* ke vjezdu do areálu vozidly do 3,5 tuny po 16:30 hod použijte demontážní průkaz nebo Volný vjezd  
 (brány č.4, 8 a 9), poslední vjezd do areálu v 17:00 hod, poslední výjezd z areálu ve 24:00 hod 
* ke vjezdu do areálu vozidly nad 3,5 tuny po 16:30 hod použijte demontážní průkaz nebo Volný vjezd  
 (brány č. 8 a 9), poslední vjezd do areálu v 17:00 hod, poslední výjezd z areálu ve 24:00 hod 

8.10.2012 od 7:30 - 20:00 hod 
* ke vjezdu do areálu vozidly do 3,5 tuny použijte demontážní průkaz nebo Volný vjezd (brány č.4, 8 a 9),  
 poslední výjezd z areálu ve 20:00 hod 
* ke vjezdu do areálu vozidly nad 3,5 tuny použijte demontážní průkaz nebo Volný vjezd (brány č. 8 a 9),  
 poslední výjezd z areálu ve 20:00 hod 

9.10.2012 od 7:30 - 18:00 hod 
* ke vjezdu do areálu vozidly do 3,5 tuny použijte demontážní průkaz nebo Volný vjezd (brány č.4, 8 a 9),  
 poslední výjezd z areálu v 18:00 hod 
* ke vjezdu do areálu vozidly nad 3,5 tuny použijte demontážní průkaz nebo Volný vjezd (brány č. 8 a 9),  
 poslední výjezd z areálu v 18:00 hod 
 
 
Těšíme se na Vaši účast. 
 
 
 
 
Mgr. Jan Kuběna Kamila Stroinová Kristýna Klepáčová 
ředitel projektu manažerka projektu asistenka projektu 
 tel.: 541 152 882 tel: 541 152 781 
 email: kstroinova@bvv.cz email: kklepacova@bvv.cz 
 
 
 
 



 


