Organizační pokyny
1. září 2018, Praha 9 - (M) Střížkov
www.dogfest.cz

Příjezd a stavba expozice
Stavba expozice
Pátek 31.8.
V pátek je možná stavba stánků a expozic od
13:00 do 20:00. Přes noc jsou prostory hlídány
a celý areál je oplocený.

Sobota 1.9.
V sobotu bude bude možná stavba stánků a
expozic od 6:00 do 10:00. V 10:00 hodin musí
veškerá vozidla opustit areál. Areál se otevírá
pro veřejnost v 11:00 hodin a ve 20:00 je
konec. Demontáž stánků je možná do 24:00.

Kde parkovat?
Pro všechny partnery a stánkaře je při
stavbě expozice, umožněn vjezd
přímo do areálu s parkovací kartou.
Po stavbě, je nutné opustit areál a
parkovat v přilehlém okolí.

Akreditace stánkařů
Přihlášení
Proběhne v sobotu 1. 9. mezi 8:00 – 10:00 na info
stánku a u vjezdové brány, kde bude možné
vyzvednout objednané speciální pásky na ruku, které
mají neomezený přístup na akci pro potřeby
vystavujících. Páska není přenosná a je určena
výhradně pro vystavující. Prosíme o vyplnění
dokumentu Guestlist vystavující a to nejpozději do
26. 8. 2018.

Jak na to?
Při příjezdu ihned kontaktujte pana ing. Filipa
Mikulce, který s Vámi vyplní předávací protokol o
expozičním, nebo prodejním místě a rovnou Vám
sdělí vaše umístění.

Vaše kontaktní osoba
ing. Filip Mikulec
Péče o stánkaře
Tel: 777 949 508

Vystavovatel je povinen v případě vlastní montáže a demontáže materiál / expozici beze zbytku odvézt. V případě většího objemu odpadu
je povinen objednat si u organizátora velkokapacitní kontejner. Stánek není možné demontovat a odvézt před skončením akce.

Parkování
Vjezd do areálu je možný pouze s vyplněnou vjezdovou kartou. Vjezdovou kartu mějte
umístěnou vždy za předním oknem.
V případě, že potřebujete mít auto z důvodu zásobování přímo u stánku, je zapotřebí
nám to oznámit na email: info@dogfest.cz. Hlaste ihned, nejpozději do 28.8.2018
V den akce v době od 11:00 hodin do 20:00 hodin je z důvodu bezpečnosti
zúčastněných osob, zákaz pohybu motorových vozidel v areálu, vyjma vozidel
pořadatele a integrovaného záchranného systému.

Ostraha a pojištění
V průběhu montáže, konání festivalu a demontáže je pořadatelem zajištěna základní ostraha areálu a pořádková
služba. Ostraha areálu je oprávněna namátkově kontrolovat veškerá vozidla při vjezdu a výjezdu z areálu a viditelné
označení osob opravňující k pobytu v areálu.
Ve smyslu Všeobecných podmínek účasti na akci, pořadatelé neodpovídají v areálu i mimo něj vystavovatelům ani
jejich spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení nebo jakékoliv poškození exponátů, vybavení a zařízení stánků, zboží,
obalů, balicích materiálů bez ohledu, zda ztráta, zničení nebo jiné poškození vznikly při montáži, dopravě či v
průběhu konání akce.
Vystavovatelé si mohou objednat individuální ostrahu své expozice. 200 Kč/hod. Počet hodin celkem, datum
ostrahy, doba ostrahy, termín od/do apod... platí pouze při objednání ostrahy do 31. 8. 2018. Při pozdějším
objednání se může cena lišit.
Dovolujeme si vám nabídnout pojištění Vaší výstavní expozice v rámci rámcové pojistné smlouvy pro vystavovatele
po dobu konání akce. Dále doporučujeme vystavovatelům, kromě povinného pojištění odpovědnosti za škody
způsobené třetím osobám, uzavřít i pojištění souboru vlastních výstavních exponátů, zařízení a vybavení expozice
na tato rizika.

JAKUB

Vaše kontaktní osoba

ing. Filip Mikulec

Tel: 777 949 508
Filip bude váš parťák po celý den festivalu. V případě
jakéhokoliv problému, nebo dotazu, se na něj neváhejte
obrátit. Je tu pro vás!

Potřebné dokumenty
Tyto dokumenty jsou důležité pro hladký průběh celé akce :)

Guest list
Vjezdová karta
Mapa rozmístění

