
 
 

Stěžejní informace pro účastníky Mezinárodní dentální konference InDent 2016 
 
Termín a místo konání Mezinárodní dentální konference InDent  

� 26. – 28. 5. 2016 (čt – so) 
� Veletrhy Brno, Kongresová hala E, 1. podlaží, sály E1a, b, c, d 

 
Termín a místo konání veletrhu InDent 

� 26. -28. 5. 2016, (čt – pá od 9.00 do 18.00 hodin, so od 9.00 do 16.00 hodin 
� Veletrhy Brno, Kongresová hala E, 1. podlaží 

 
Kontaktní osoby 

� Lenka Bednářová, M: 724 006 196, E: lbednarova@bvv.cz – technické zabezpečení, organizace 
� Šárka Chovančíková, M: 733 340 534, E: schovancikova@bvv.cz – registrace, parkování 

 

 
 
 Doprava a parkování 

� Příjezdové trasy najdete na: http://www.bvv.cz/navstevnici/doprava/ 
� Parkování zajištěno v objektu Expoparking 

Adresa: Křížkovského 51 (naproti brány č. 4 do areálu výstaviště) , 603 00, Brno 
GPS: 49°11'4.89"N; 16°34'55.61"E 
Provozní hodiny: 8.00 – 20.00 hod. (čt, pá), 8.00 – 18.00 hod. (so) 

� Pro bezplatný výjezd z Expoparkingu slouží vstupní visačka na konferenci, kterou obdržíte při 
vstupu na registračním místě 

 
 
Vstupy 

� Každý účastník obdrží na registračním místě ve foyer haly E visačku, která jej opravňuje ke 
vstupu do všech prostor veletrhu InDent a uhrazené sekce konference ve dnech 26. – 28. 5. 
2016 a k bezplatnému výjezdu z Expoparkingu.  

� K visačce obdrží každý účastník vouchery na coffee breaky a obědy. Účastníci registrovaní na 
konferenci 27. – 28. 5. 2016 v kategorii student obdrží vouchery pouze na coffee breaky. 

� K visačce obdrží každý účastník vstupenku na Indent párty, která se bude konat v pátek 27. 5. 
od 19 hodin v hale A1 v areálu výstaviště. Vstupenku neobdrží účastníci registrovaní na 
konferenci v kategorii student a postgraduant a účastníci registrovaní na prekurz a workshopy. 
Vstupenky lze dále objednat emailem na adrese: schovancikova@bvv.cz,  cena vstupenky je CZK 
700 vč. DPH. 

� Účastníci registrovaní v kategorii student předloží na registračním místě ISIC kartu, případně 
potvrzení o studiu. 

 
 
Catering 

� Čtvrtek 26. 5. (účastníci prekurzu) – 1 x dopolední a 1 x odpolední coffee break, 1 x obědové 
občerstvení v kavárnách v prostoru veletrhu 
Po skočení prekurzu následuje od 16.30 hodin welcome drink pro účastníky spojený se 
setkáním s vystavovateli veletrhu. 

� Pátek 27. 5. (účastníci konference) – 1 x dopolední a 1 x odpolední coffee break v kavárnách 
v prostoru veletrhu, 1 x oběd v jídelně za konferenčními sály  

� Sobota 28. 5. (účastníci konference) – 1 x dopolední coffee break, 1 x oběd  
� Sobota 28. 5. (účastníci workshopů) – 1 x dopolední coffee break, 1 x obědové občerstvení 

v kavárnách v prostoru veletrhu 
� Catering bude vydáván na základě odevzdání voucherů, které obdržíte zároveň se vstupní 

visačkou.  
� Účastnící registrovaní na konferenci 27. – 28. 5. v kategorii student nemají oběd v ceně 

vložného.   
 



 
InDent party  

� Pátek 27. 5. v pavilonu A1 od 19.00 hodin 
� Program: 

19:00 příchod hostů, welcome drink - hraje cimbálová muzika Kalíšek 
19:15 otevření rautu - hraje cimbálová muzika Kalíšek 
20:30 - 21:30 koncert Petra Koláře 
21:30 - 22:30 cimbálová muzika Kalíšek 
22:30 DJ Dan Keschen 
 
Vstupenky na InDent party lze doobjednat za 700 Kč na osobu. V případě zájmu 
kontaktujte Šárku Chovančíkovou (schovancikova@bvv.cz).  
  

 
Kredity 

� Pro účastníky prekurzu budou vydávány ve čtvrtek 26. 5. od 16 hodin na registračním místě ve 
foyer haly E  

� Pro účastníky konference budou vydávány v sobotu 28. 5. od 14 hodin na registračním místě ve 
foyer haly E 

� Certifikáty budou účastníkům zaslány elektronicky začátkem června 2016 
 
 
Ubytování 

� Zajišťuje Ing. Eva Pešková, M: 725 896 509, E: epeskova@bvv.cz 
 

Mapa areálu 
výstaviště

 



 
 
 

  
Rozmístění konferenčních sálů, jídelny, coffee breaků a workshopu v 1. patře haly E 
  

 
 



 


