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ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ÚČAST NA AKCI 

(důležité informace pro partnery, vystavovatele a jejich montážní firmy) 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Pro účast na doprovodné výstavě firem vyplňte a zašlete, prosím, závaznou přihlášku (příp. 

darovací smlouvu určenou pro druh vzdělávací akce) do 31.3.2017.  

 

Místo konání doprovodné výstavy: OMEGA sport centrum Legionářská 19, 779 00 ,Olomouc. 

Rozmístění firem bude provedeno formou nabídky sestupně od kategorie Generálního partnera 

po Partnera. 

 

Partnerství pro jednotlivé kategorie vč. možnosti ubytování v NH Collection Olomouc Congress 

je uvedeno v přiloženém souboru: Nabídka partnerství. Kategorii partnerství, prosím, 

předjednejte s prof.MUDr.Tomášem Papajíkem,CSc., tel.: +420588442878, 

e-mail:tomas.papajik@fnol.cz. 

 

Registrace firemních zástupců jednotlivých firem bude v místě konání přednášek (NH Collection 

Olomouc Congress 1.patro). V rámci registrace obdrží každá firma visačky,program,dle typu 

Partnerství vstupenky na večery 29.5. a 30.5.2017.  

 

Propagační materiály do kongresových tašek: 

Dodání propagačních materiálů, propisek, bloků tašek: 9.- 20.5.2017 DODRŽTE PROSÍM TENTO 

TERMÍN. 

Velikost reklamního letáku: max. A4 

Počet kusů: 800 

Adresa pro zaslání:  

OMNIS Olomouc  

Horní lán 10  

779 00 Olomouc  

kontaktní osoba: Mgr.P.Nasadil, tel.: 588 881 444 
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označení zásilky – všech balíků: OHD 2016.  

Inzerci a loga ( v křivkách,grafickém formátu) prosím dodejte do 31.3.2016 na e-mail.adrersu: 

lenka.stursova@fnol.cz. 

 

 

   MONTÁŽ 

 

28.5.2017  (neděle) od 10:00 hod. do 16:00 hod. 

 

29.5.2017 (pondělí) od  7:00  hod.  do  9:00 hod. 

 

Vjezd pro montážní firmu: zadní strana haly Omega sport centrum (vjezd  vpravo mezi halou a 

sportovním areálem). 

 

Kontakt na technika, který bude na místě řešit Vaše dodatečné požadavky na el.energii nebo 

navýšení počtu stolů, židlí v hale při samotné montáži (instalaci) stánků bude vyvěšen na 

vstupních dveřích do sportovní haly. 

 

Se zasláním přihlášky je nutné dodat energetické požadavky na stánek, včetně  všech el.zařízení 

s uvedením jejich el.spotřeby  (tabulka k vyplnění v přiloženém souboru) a požadavky na stoly, 

židle ( u základního Partnerství bude k dispozici 1 stůl a 2 židle). 

 

Parkování:  pro ubytované v NH Hotelu možnost využití placeného hotelového parkingu, pro 

ostatní na placených parkovištích v blízkosti sport.areálu Omega a NH Hotelu u Sportovní haly UP 

Olomouc .  

 

 

PRŮBĚH AKCE 

 

Provozní doba doprovodné výstavy: 

Neděle 28.5.2017 od 19:30 hod. do 21:00 hod. dle zájmu firemních zástupců 

Pondělí 29.5.2017  od  9:00 hod. do 18:00 hod. 

Úterý    30.5.2010  od 9:00 hod. do  13:00 hod. 

mailto:lenka.stursova@fnol.cz
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Účast firemních zástupců na celé akci je podmíněna registrací a přidělenou visačkou, na základě 

které je umožněn vstup na všechna jednání a možnost využití obědů a občerstvení v rámci akce. 

 

 

DEMONTÁŽ 

 

Demontáž stánků a likvidace expozic je možno začít dne 30.5.2017 od 13:00 hod.  a ukončena 

do 16:00 hodin. 

 

 

 

SERVIS PRO PARTNERY/VYSTAVOVATELE 

 

Organizační sekretariát pro účast firem: 

Hemato-onkologická klinika FN Olomouc 

I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc 

 

Lenka Štursová 

Tel.: 588 444 360, (tel. dostupný pouze na kongresu: 773 963 411) 

e-mail: lenka.stursova@fnol.cz 

 

 

 

PŘÍLOHY 

 

 Přihláška k doprovodné prezentaci firem 

 Kategorie partnerství 

 Plánek rozmístění firem  tenisová hala 

 Formulář energetických požadavků na stánek ,stoly,židle 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností kontaktujte, prosím, organizační sekretariát firem. 

mailto:lenka.stursova@fnol.cz

