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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ – TOP 10 
 

1. Montáž akce  
- 17. - 21. 5. 2013   7.30 – 20.00 

         
- faktura za výstavní plochu MUSÍ být UHRAZENA před započetím montáže stánku, zkontrolujte úhradu faktur za 

plochu a služby do 16.5.2013!!! 
- vjezd do areálu: na základě Montážního/ Demontážního průkazu branami 8 a 9, 21. 5. 2013 vjezd pouze na kauci    

Kč 2000 na max. 4 hod. (poslední vjezd v 18.00, poslední výjezd ve 20.00) – po PŘEKROČENÍ časového limitu částka 
PROPADÁ 

 

2. Centrální servis pro vystavovatele 
Administrativní budova BVV, přízemí  přepážka č. 8,  Yvona Chaloupková, +420 541 153 153, e-mail: ychaloupkova@bvv.cz 
                přepážka č. 7, Květoslava Davidová, +420 541 152 982 , email: kdavidova@bvv.cz 
Pavilon P, 1. patro   kancelář č. 122, Šárka Chovančíková, +420 541 152 612, e-mail: schovancikova@bvv.cz 
              kancelář č. 125, Vladimíra Bodláková, +420 541 152 365, e-mail: vbodlakova@bvv.cz 
 
- zde můžete zakoupit vystavovatelské a montážní/ demontážní průkazy, volné vjezdy, parkovací karty nebo 

dodatečně objednat služby 
- na uvedených kontaktech je možné také zkontrolovat, zda jsou uhrazeny Vaše faktury za služby 

 

3. Průkazy pro montáž a demontáž, vystavovatelské (vstupní) průkazy 
- průkazy pro montáž a demontáž jsou poskytovány zdarma v počtu 2 ks; dodatečné průkazy lze objednat nebo 

zakoupit za 150,- Kč vč. DPH v Centrálním servisu 
- vystavovatelské průkazy jsou poskytovány zdarma v rozsahu 2 ks k prvním 20 m2 výstavní plochy a dále 1 ks za 

dalších započatých 20 m2 obsazené kryté výstavní plochy nebo 100 m2 volné plochy; dodatečné průkazy lze  
zakoupit za  500,- Kč vč. DPH v Centrálním servisu 

- vystavovatelské průkazy slouží ke vstupu také během montáže a demontáže 
 

4. Provozní doba veletrhu 
- pro vystavovatele:  22. 5. 2013  7.00 – 18.00 

23. 5. 2013  8.00 – 18.00 
24. 5. 2013  8.00 – 17.00 

 
-  pro návštěvníky:  22. 5. – 23. 5. 2013 9.00 – 17.00 

    24. 5. 2013  9.00 – 16.00 

 
Z důvodu charakteru veletrhů (vystavování zbraní a střeliva) je vstup do prostoru konání veletrhů (ohraničen 
plotem) výhradně přes rámové detektory umístěné ve foyer pavilonu P a na venkovní ploše mezi pavilony F 
a K. 

 

Vjezd do prostoru konání veletrhů IDET a PYROS/ISET není v době konání veletrhů povolen! 
 
V případě, že vystavovatel potřebuje dovézt něco na stánek, přijede branou č. 8 nebo 9 na hlavní komunikaci mezi 
pavilony P a Z k bráně „X“. Zde budou zajištěny k překládce zboží ruční vozíky a shuttle-bus, které umožní vystavovatelům 
rozvoz zboží v prostoru konání těchto veletrhů.  
Vjezd na základě Volného vjezdu je možný branami č. 4, 8 a 9 pouze do prostoru areálu výstaviště, NE do prostoru konání 
veletrhu. Vyhrazené parkoviště pro držitele těchto vjezdů bude v blízkosti pavilonu Z – vjezd branou č. 8 nebo 9. Cena 
Volného vjezdu je 2 500,- Kč 
 

5.  Slavnostní zahájení veletrhů proběhne dne 22. 5. 2013 v 10.00 hod. na venkovní ploše vedle pavilonu P. 
 



Další informace naleznete v Organizačních pokynech k akci: http://www.bvv.cz/idet/organizacni-pokyny/ 

6. Katalog vystavovatelů je k dispozici ZDARMA v počtu 1ks na vystavovatele a bude roznesen na stánky vystavovatelů, 

případně vydán na INFO CENTRECH v pavilonu P (pro IDET) a Z (pro PYROS/ISET) oproti Vystavovatelskému průkazu. 
 

7. Vystavovatelům je bezplatně k dispozici RAMPA, která je umístěna na venkovní ploše Z (za pavilonem Z). Při usazování 

exponátů dbejte prosím na to, aby nedocházelo k poškozování podlahy. 
 

8. Poruchy, havárie na expozicích hlaste na telefonním čísle: +420 541 153 176, po celou dobu veletrhu je k dispozici 

také centrální havarijní služba na čísle: +420 541 158 888. 
 

9. Demontáž  
-  24. 5. 2013   od 16.00 hod NONSTOP do 6.00 hod. dne 25. 5. 2013 
- 25. 5. 2013   od 6.00 hod. DEMONTÁŽ PŘERUŠENA !!!! 
- 26. – 28. 5. 2013  7.30 – 20.00 hod. 

 

-  hodinu po oficiálním ukončení akce (24. 5. v 17.00) budou přerušeny přívody elektřiny a vody do 
expozic, v případě jejich potřeby se včas obraťte na správce haly (viz bod 10 - Kontakty) 

 

10. Kontakty 
 

  Zdeněk Malý, zmaly@bvv.cz, +420 602 442 793.  
Dagmar Darmopilová, ddarmopilova@bvv.cz, +420 602 750 277 

 
Asistentka: Leona Siebenbürgerová, lsiebenburgerova@bvv.cz, +420 541 158 350 

 
Manažer výstavby  Adam Touš, atous@bvv.cz, +420 602 584 377 
expozic a servis: 

 
pavilon P, volná plocha P    Pavel Jedlička, +420 724 274 504, pjedlicka@bvv.cz 
pavilon Z, volné plochy Z, Z1   Pavel Mrákava, +420 606 650 395, pmrakava@bvv.cz 
volná plocha F, K     Radomír Fiala, +420 724 261 467, rfiala@bvv.cz 
 

 
Manažer PR a reklamy:  Jiří Erlebach, jerlebach@bvv.cz,  +420 724 232 347 
Zbrojíř:   Vladimír Maršík, armourer48@gmail.com, +420 602 742 346  

 
Další kontakty na pracovníky veletržní správy jsou součástí Organizačních pokynů nebo jsou k dispozici na INFO CENTRECH 
v jednotlivých pavilonech. 
 

Plán areálu 
 
 
 
 

Správci výstavních 
ploch: 

Manažeři veletrhu: 


