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Vážení vystavovatelia stavebnej výstavy pri konferencii Pasívne domy 
2011, 

 
Adresa konania konferencie a výstavy: Technopol Servis, a.s. 

Kutlíkova 17 
852 50 Bratislava 
 

Pri príchode do kongresového centra je potrebné nahlásiť vaše údaje zástupcovi organizátora 
pre prevzatie výstavného priestoru. 

Registácia / Vystavovateľské preukazy budú vydané 7:30 – 8:45 13.10.2011 v stánku iEPD.  
 
Vystavovatelia inštalácia / preberanie výstavných plôch:  

Prízemie 18:00 23:00 

Prvé poschodie 14:00 23:00 

Prístup pre nákladné automobily s výstavným materiálom väčších rozmerov bude zabezpecený 
cez vedľajší vchod. Z tohto parkoviska je rampa vedúca priamo ku vchodu. Pri vykladaní materiálu 
môže prísť k dočasnému obsadeniu parkoviska, prosíme Vás preto o trpezlivosť. 
Pre osobné autá sú k dispozícii ďalšie dve zadné parkoviská na dlhodobé parkovanie. 

Rozmery vstupných otvorov 
( vedľajší vchod ) 
 

výška: 2 m, šírka: 1,20 m 
svetlá výška - 1. poschodie: 3 m, prízemie: 3,20 m. 

Vystavovateľ na 1. poschodí. 
Materiál potrebný k výstavbe stánkov a iných exponátov je nutné vynášat po schodoch, nakoľko ná-
kladný výťah nie je možné z bezpečnostných dôvodov používať. 

Podlaha celý výstavný priestor na prvom poschodí ma kobercový povrch. Na prízemí je povrch 
dlažba. Organizátor zabezpecí koberec pre plochy vystavovateľov.  

Odpad vzniknutý vybaľovaním exponátov ( baliaci materiál a pod. ) musí byť odstránený.  
K dispozícii budú nádoby pre tento účel. 

Výstavné priestory budú otvorené denne od 8,00 hod. do skončenia programu konferencie cca do 
19,00 hod. 
Počas celého konania výstavy vám bude k dispozícii zástupca organizátora, ktorého kontaktné úda-
je vám budu zaslané v dostatočnom časovom predstihu.  

Demontáž stánkov: 
Piatok 14.10.2009 od 17:30 do 23:00 hod (po skončení programu konferencie !!!). 
Po ukončení výstavy musí byť z výstavných priestorov odstranený všetok privezený materiál. 

Vystavovateľ má v cene stánku:  

12,10,9,8,6 m2 2 vstupy 2x lístok na konferenciu, 2x obed, 2x zborník 

2 m2 1 vstup 1x lístok na konferenciu, 1x obed, 1x zborník 

Raut /  
Spoločenský večer 

1 vstup 
Organizátor zabezpecí 1 vstup pre vystavovateľa  

(1 výstavný stánok) na spoločenský večer bezplatne. 

Obedy su zabezpečené v reštaurácii kongresového centra počas oboch konferenčných dní v čase 
od 13:00 do 15,00 hod. 
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Ubytovanie: v hoteli Hotel *** SOREA Regia. Ubytovanie v hotely si každý účastník, kvôli flexibilite 
hradí i objednáva individuálne.Zvýhodnené ceny ubytovania sú sprístupnené účastníkom po 
uvedení názvu podujatia: “Konferencia pasívne domy 2011″ 
 
Dôležité: 

oktanormové panely, steny, stropy, podlahy, stĺpy nesmú byť znečistené, poškodené alebo iným 
spôsobom zmenené. 
Vŕtanie, nastreľovanie spiniek alebo klincov do oktanormových panelov, stien, stĺpov, podlahy alebo 
stropov nie je povolené. 

Použité možu byť lepiace pásky, ktoré je možné bez zanechania stôp a následného znečistenia od-
strániť. 
Vo všetkých priestoroch kongresového centra je zákaz fajčenia. 
 
Bezpečnostné upozornenie: 
núdzové východy a záchranné cesty musia zostať vždy voľné. 
Stenové hydranty, požiarne hlásiče, hasiace prístroje a bezpečnostné značenia, nesmú byť zakryté 
alebo inak zneprístupnené. 

 

 


