Ogólne warunki uczestnictwa
Poniżej można znaleźć ogólne warunki połączonej ze sprzedażą wystawy produktów regionalnych,
towarzyszącej targom Euroregiontour.
Miejsce wystawy:
Eurocentrum w Jabloncu nad Nisou, Pawilon Wystawowy, Centrum obchodní spolupráce (Centrum
Współpracy Handlowej), Jiráskova 7
Termin:
15 - 16 marca 2019 r.
Budowa stoisk wystawowych (realizowana przez wystawców): czwartek 14 marca godz. 8.00 - 18.00, piątek 15
marca godz. 6.00 - 8.00. Maksymalnie o 8.30 wyroby muszą być już wystawione, a stoiska w pełni
przygotowane. Organizatorzy wskażą miejsce stoiska, a równocześnie przekażą Państwu karty wystawowe,
Punkt informacyjny znajdować się będzie w górnym holu centrum wystawowego, obok recepcji, tel.: 724 613
025.
Parking:
Przed budynkiem Eurocentrum można parkować tylko przez czas niezbędny do przywiezienia, rozładunku i
załadunku materiałów.
Likwidacja miejsc wystawowych:
sobota 16 marca godz. 13.00 - 18.00
Nie wolno demontować ekspozycji i stoisk wystawowych przed zakończeniem targów!
Po upłynięciu ustalonego terminu nie będzie można magazynować materiałów wystawowych na terenie
Eurocentrum. W razie potrzeby wystawę można zdemontować w poniedziałek 18 marca od godz. 8.00 do 12.00
(po uzgodnieniu z organizatorem).
Oznaczenie wystawców:
Po przyjeździe, każdy wystawca otrzyma kartę wystawową z oznaczeniem „Wystawca“. Kartę wystawową
należy uzupełnić o nazwę organizacji, którą się na targach reprezentuje.
Biuro organizatora:
POWIATOWA IZBA GOSPODARCZA (OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA) W JABLONCU NAD NISOU
Jiráskova 9 | 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 483 346 002 | Tel. kom.: +420 724 613 025
info@ohkjablonec.cz | www.ohkjablonec.cz
Uroczyste otwarcie:
piątek 15 marca 2018 r. o godz. 10.00 na terenie Eurocentrum

Godziny otwarcia dla publiczności:
piątek godz. 10.00 - 18.00
sobota godz. 9.00 – 13.00
Godziny otwarcia dla wystawców:
czwartek godz. 8.00 - 18.00
piątek godz. 6.00 - 18.30
sobota godz. 8.00 – 18.00
Przekąski
W budynku Eurocentrum można korzystać z restauracji.
Konkurs na najlepszy produkt spożywczy, produkt i pamiątkę
Produkty do konkursu należy dostarczyć organizatorowi w piątek, do godz. 8.45, późniejsze wnioski o włączenie
do konkursu nie będą rozpatrywane. Wypożyczone produkty zostaną zwrócone. Uroczyste ogłoszenie
zwycięzców i ceremonia rozdania nagród oraz pamiątkowych plakietek odbędzie się w piątek, od godz. 16.30 w
Dużej Sali Eurocentrum.
MAPA
Serdecznie zapraszamy.
OHK v Jablonci nad Nisou

