
Organizační pokyny 
 

EKO AUTO 2019 
 ÚSPORNÁ DOMÁCNOST  

 
13. – 15. 6. 2019 
Trojhalí Karolina Ostrava 
K Trojhalí 3361/5   Ostrava - Moravská Ostrava 

GPS LOC: 49.8282586N, 18.2869358E 

 
1. Registrace vystavovatelů 
Registrace vystavovatelů se provádí v informační kanceláři ve vstupní hale ve dnech: 
 Dne 11. – 12. 6. 2019 od 8.00 do 18.00 hodin všichni vystavovatelé  
 možnost registrace také 13. 6. 2019 od 8.00 – 9.30 hod. 
 
Zde obdržíte vystavovatelské a montážní průkazy (bez nich nebudete vpuštěni do pavilonu). Bez řádné registrace nesmíte 
zahájit montáž expozice.  
Vystavovatel je povinen mít při nástupu prokazatelně uhrazenou fakturu. Pokud byla provedena úhrada faktury po termínu 
5. 6. 2019, předložte doklad o uhrazení (výpis z účtu), případně provedete úhradu hotově na místě.  
 
Veškeré doobjednané služby + vybavení na poslední chvíli se budou hradit v hotovosti v informační kanceláři v pavilonu. 
 
2. Termíny montáže 
Montáž expozic nelze zahájit bez řádné registrace vystavovatelů viz. bod č. 1.   
 11. 6. 2019 od 8.00 do 18.00 hodin vystavovatelé s vlastní expozicí 
 12. 6. 2019 od 8.00 do 20.00 hodin všichni vystavovatelé  
 v době montáže organizátor neručí za expozice vystavovatelů, včetně vybavení expozic. 
 kompletní dokončení výstavních expozic nejpozději 13. 6. 2019 do 9.30 hodin 

 použití manipulační techniky je třeba objednat předem nebo uhradit na místě.  
Poplatek za použití: 
- ručního manipulačního vozíku je 100,- Kč / 1hod. + kauce 1000,- Kč 

 návoz mimo uvedený čas je možný pouze po domluvě s organizátorem výstavy  
 na mobilním čísle 602 762 947 je pro Vás během návozu zřízen nepřetržitý dispečink, na který se můžete obracet se 

svými dotazy i požadavky 
 
3. Montáž expozic 
Upozorňujeme vystavovatele (realizační firmy), že: 
 během montáže a v průběhu výstavy je zakázáno znečišťovat pavilony a manipulovat s otevřeným ohněm (při instalaci 

je možná práce pouze s ručním nářadím s funkčním odsáváním) 
 je zakázáno samovolně připojovat expozice na elektrický proud, napojení Vám zajistí naši pracovníci na požádání 
 zásuvky pro napojení 400V jsou provedeny v souladu s platnými normami (pětikolík) 
 jsou povinni uklidit odpad vznikající při stavbě expozic do připravených nádob v pavilonu  
 je zakázáno jakkoli zasahovat do podlah, stěn a stropů pavilonů (např. kotvením, vrtáním apod.), zvláště upozorňujeme 

na možnost poškození nátěru podlah nevhodnými fixačními podlahovými páskami, v případě že tyto pásky nebudou 
důkladně odstraněny, budou Vám účtovány náklady za vyčištění a to ve výši 150,-Kč/m
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 je zakázáno používat textilní lepicí pásky 
 je zakázán vjezd do výstavních pavilonů všem dopravním mechanismům a automobilům bez souhlasu organizátora 

výstavy  
 v případě poškození pavilonů je vystavovatel povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši 

 
4.      Vjezdy a parkování na výstavišti v době výstavy 
 vjezd na výstaviště je možný pouze z ulice K Trojhalí  

 v době montáže viz.bod č. 2 a demontáže viz.bod č. 7 je vjezd pro návoz a likvidaci expozic bezplatný na montážní 
a demontážní průkazy, které obdržíte při registraci 

 v době konání výstavy, tj. 13. – 15. 6. 2019 od 8.00 do 18.00 hodin budou na parkoviště u výstavní haly vpuštěna 
pouze vozidla do 3,5t na povolení vjezdu (parkovací průkazy).  

 
Upozorňujeme, že se nejedná o hlídané parkoviště a nedoporučujeme nechávat ve vozidle jakékoli věci nebo 

zanechat auto na výstavišti přes noc. 
 
5. Provoz v době výstavy pro vystavovatele 
 
13. 6. 2019 od 8.00 do 18.30 hodin 
14. 6. 2019 od 9.00 do 18.30 hodin 
15. 6. 2019 od 9.00 do 18.30 hodin 
Vystavovatel si v uvedené době zodpovídá za expozici i navezené exponáty. Organizátor neručí za případně vzniklé 
škody.  
 
 



 
 
 
6. Provoz v době výstavy pro návštěvníky  
13. 6. 2019 od 10.00 do 17.00 hodin 
14. 6. 2019 od 10.00 do 17.00 hodin 
15. 6. 2019 od 10.00 do 16.30 hodin 
 
7. Demontáž výstavy  
15. 6. 2019 od 17.00 do 24.00 hodin 
16. 6. 2019 od 08.00 do 12.00 hodin 
Demontáž expozic z bezpečnostních důvodů není před uvedenou dobou povolena! 
 
 Ihned po skončení výstavy bude probíhat demontáž expozic zajišťovaných naší firmou. Je tedy nutné, aby expozice byly 

neprodleně vyklizeny a nedošlo tak k újmě na majetku vystavovatele.  
 Vystavovatel, který si stavbu stánku zajišťuje vlastními prostředky, případně prostřednictvím reklamní či realizační 

agentury, je povinen do skončení termínu demontáže předat zcela prázdnou pronajatou výstavní plochu ve stavu, 
v jakém ji převzal, tj. odvézt i podlahové krytiny a odstranit fixační podlahové pásky na vlastní náklady.  Důraz bude 
kladen na neporušenost a čistotu podlah, stěn a konstrukcí. V případě nedodržení podmínek Vám budou účtovány 
náklady vzniklé na odstranění závad a vyčištění ve výši 150,-Kč/m
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8. Činnost zabezpečovacího systému 
12. 6. 2018 od 20,00 hodin do 13. 6. 2018 do 8.00 hodin 
13. 6. 2018 od 18.30 hodin do 14. 6. 2018 do 9.00 hodin 
14. 6. 2018 od 18.30 hodin do 15. 6. 2018 do 9.00 hodin 
Upozorňujeme vystavovatele, že pavilony jsou elektronicky zabezpečeny, a proto časy uzavření pavilonu musí být 
dodrženy. 
Škody způsobené v této době je nutno nahlásit nejpozději do 15 minut po ukončení aktivace elektronického 
zabezpečovacího systému pavilonů. Pavilony v době činnosti EZS nejsou přístupné. 
 
9. Ostatní: 
 Veškeré práce objednané v době montáže a samotné výstavy se platí hotově dle „Ceníku služeb na poslední chvíli“ 

s přirážkou 40%. 
 Ihned po ukončení výstavy jsou vystavovatelé povinni vrátit zapůjčené věci na informace v pavilonu a předat expozici 

(výstavní plochu) zástupci organizátora. V případě, že nebude podepsán předávací protokol, vystavujete se nebezpečí 
případné dofakturace za poškození plochy. 

 Pro stavbu expozic mohou být použity pouze nehořlavé materiály nebo materiály s nehořlavou úpravou.  
 Vystavovatel s vlastní expozicí je povinen předat revizní zprávu elektro dle ČSN. V opačném případě může využít 

provedení revize pořadatelem výstavy oproti platbě v hotovosti. Bez splnění těchto podmínek nebude vystavovatelům 
provedeno napojení expozice. 

 Před odchodem z výstaviště vystavovatel zodpovídá za vypnutí všech elektrospotřebičů ve své expozici (mimo lednice 
napojené na noční proud). 

 V prostorách pavilonu je zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. 
 Reprodukce hudebních děl ze zvukového nebo zvukově obrazového záznamu pomocí technického přístroje a 

provozování díla vysílaného rozhlasem či televizí pomocí přístroje technicky způsobilého k příjmu rozhlasového či 
televizního vysílání, stejně jako akustické reklamní prostředky bez souhlasu OSA a Integramu nejsou povoleny. 

 Je nepřípustné nechávat v prostoru za expozicemi krabice, prázdné palety a další materiál. 
 
 
10. Doprovodná konference EkoAuto 2019: „Vodíkové a bateriové elektromobily a technologie“ 
 
Datum: 13. 6. 2019 
Místo konání: Trojhalí Karolina, Ostrava 
Registrace na konferenci: www.ekoauto.cz (účast zdarma) 
 

13. 6. 2019, 17.30 – 19.30 
Společenský večer v prostorách Trojhalí Karolina  
 
 
 
 
 

Za EkoAuto, s.r.o. 
PhDr. Vít Smrčka  
jednatel 
mobil: 731 013 084 
e-mail: smrcka@energieinfo.cz 

http://www.ekoauto.cz/

