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TECHNICKÉ PODMÍNKY

Článek 1. – Technické služby

 Na objednávku vystavovatele je možné do všech expozic na kryté i venkovní ploše zajistit 
 přívod elektrické energie a úklid. Přívody elektro jsou vedeny po podlaze haly. 
 Přívody vody, odpadu a internetu není technicky možné zajistit.

a) Objednávka elektrické energie
U stánků, jež nejsou objednány u společnosti Thema exhibitions, je vystavovatel povinen mít vlastní rozvaděč. 
Cena za přívod el. energie zahrnuje přívod na stánek 230 V, nebo 400 V s možností jeho použití po dobu montáže 
a demontáže (maximální odběr 2 kW/230 V pro elektrické nářadí). Dále zahrnuje v průběhu veletrhu pronájem 
příslušného dílu halového rozvaděče, spotřebu el. energie a elektrorevizi. Vlastní přívod na stánek představuje 
instalaci 1 až 2 zásuvek – 230 V (bez rozvodu po stánku) nebo 1 zásuvku 400 V, případně kombinaci 230 i 400 V. 
Vystavovatelem požadovaný příkon na stánek musí zahrnovat součet všech příkonů elektrospotřebičů v expozici, 
tj. osvětlení, vařič, kávovar, varná konvice, počítač, televizor a video, exponáty atd. Za elektrorevizi odpovídá firma, 
která realizuje stánek. Nevyhovující elektroinstalace nebude ke škodě vystavovatele připojena. POZOR! V případě, 
že budete ve stánku užívat lednici, doporučujeme objednat zvlášť noční proud, který nebude v noci vypínán. 

b) Denní úklid 
Zahrnuje jednou denně luxování koberce stánku vystavovatele a vynášení odpadkového koše po skončení 
výstavního dne, tj. ve večerních hodinách, případně na základě zvláštního požadavku vystavovatele v ranních 
hodinách před otevřením veletrhu. Jakékoliv dodatečné požadavky nad uvedený rámec budou vystavovateli 
účtovány zvlášť.

 Článek 2. – Výstavba stánku

a) Na základě potvrzené objednávky plochy je možné objednat zajištění stavby stánku od společnosti Thema 
exhibitions. K dispozici jsou stánky systémové, realizované ze systému Octanorm a Maxima. Dále je možnost 
objednat stavbu atypickou dle individuálních  požadavků vystavovatele. Vybavení stánků mobiliářem je nutné 
objednat zvlášť.

Článek 3. – Technicko-provozní podmínky

a) Architektonické ztvárnění a provoz expozice či reklamní poutače nesmějí rušit nebo omezovat ostatní expozice. 
Firma, jejíž stěny expozice (boční i zadní) přesahují výšku 250 cm a sousedí se zadní nebo boční stranou okolních 
stánků, je povinna tuto stěnu nad výšku 250 cm pojmout stavebně a graficky neutrálně. Využití těchto zvýšených 
stěn pro vlastní reklamní účely je nepřípustné – pokud budou takto užity, bude firma nucena reklamy odstranit 
a zpracovat stěny graficky neutrálně na vlastní náklady. Reklamní poutače přesahující výšku 250 cm firma musí 
umístit od sousedních stánků ve vzdálenosti nejméně 1,5 m. 

b) Obrys výstavního stánku vystavovatele nesmí přesahovat obrys vystavovatelem pronajaté výstavní plochy ani 
nad úrovní stropní konstrukce stánku. 

c) Kromě manipulačních vozíků je zakázán vjezd do krytých výstavních prostor jakýmkoliv dopravním 
mechanismům a automobilům vystavovatelů. Vpřípadě poškození podlahy haly je vystavovatel povinen uhradit 
vzniklou škodu vplné výši. Motorová vozidla jako exponáty mohou být vystavovány za podmínky, že nádrž 
neobsahuje pohonné hmoty a je odpojena baterie.

d) Ve všech krytých výstavních prostorách je kouření a manipulace sotevřeným ohněm přísně zakázáno, 
nedodržení tohoto zákazu bude postihováno smluvní pokutou ve výši 5 000 Kč splatnou ihned v hotovosti.
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e) Na konstrukci haly je zakázáno věšení jakýchkoliv poutačů a vlajek vystavovatelů, kromě případů projednaných 
organizátorem.

f) V průběhu montáže je v krytých výstavních prostorách zakázáno řezání a broušení stavebních prvků, které 
způsobuje nadměrné znečištění a prašnost (sádrokarton, obkladové materiály, dřevotříska, ev. jiné).

g) Stánek se nesmí žádnou svou částí dotýkat konstrukce, stěn ani střechy výstavních hal. Nejvyšší bod stánku 
musí být vzdálen minimálně 70 cm od stropní konstrukce.

h) Výška hal a zatížení podlah – neumožňuje realizaci dvoupodlažních stánků, stejně jako výškových dominant. 

i) Pro položení koberců do expozic v halách je nutné dodržet následující postup: na kobercovou podlahu nejprve 
přilepit maskovací papírovou pásku a následně libovolnou oboustrannou kobercovou pásku.

j) Do kanalizace a umyvadel je zakázáno vylévat zbytky barev a jiných toxických látek, které by znečišťovaly nebo 
jinak ohrožovaly životní prostředí. Tyto nespotřebované látky je vystavovatel (nebo jím pověřená firma) povinen 
na svoje náklady odvézt a zlikvidovat.

k) Skladování jakéhokoliv materiálu v technických uličkách (zejména za zadní stěnou stánku) je nepřípustné 
z požárních, bezpečnostních a provozních důvodů. Uskladnění obalů není v hale možné.

l) Vystavovatel je povinen do skončení termínu demontáže předat zcela prázdnou a čistou pronajatou výstavní 
plochu ve stavu, v jakém ji převzal, tj. odvézt i podlahové krytiny (koberce, PVC) a odstranit lepicí kobercové pásky 
na vlastní náklady a vrátit všechny movité věci, které si pronajal, v nepoškozeném stavu. V případě poškození  
a znečištění výstavní plochy nebo pronajatých movitých věcí je vystavovatel povinen uhradit vzniklou škodu 
v plné výši. V případě poškozených panelů systému OCTANORM bude vystavovateli, na základě fotodokumentace, 
účtována částka 600 Kč za každý poškozený panel. Na předání poškozených panelů vystavovateli nárok nevzniká.

Článek 4. – Předání podkladů pro realizaci technických přípojek a stánků 

a) Vystavovatelé, kteří si stavbu stánku objednávají u Thema exhibitions, zašlou své objednávky do data uzávěrky 
uvedeného v termináři akce.

b) Vystavovatelé, kteří si stavbu stánku zajišťují vlastními prostředky, případně prostřednictvím reklamní či 
realizační firmy, zašlou Thema exhibitions do 30 dnů před zahájením veletrhu ke schválení závazný projekt stánku 
(v čelním pohledu a půdorysu) se zakreslením a zakótováním všech výškových dominant a poutačů, včetně 
orientace stánku v rámci objednané plochy se zakótováním umístění přívodu elektrické energie. 

c) Vystavovatel plně odpovídá za činnost jím pověřené reklamní či realizační firmy ve výstavních prostorách. 

Tyto Technické podmínky jsou nedílnou součástí Objednávky elektrické energie, úklidu.


