
Propozice a podmínky pro vystavovatele v rámci kongresu:                  

XII. Ningerovy dny ve Společenském domě 18. a 19. 10. 2019 

XII. Ningerovy dny začínají v pátek 18. 10. 2019 od 11. do 17:30 hod. registrací. V pátek od 14 

hod. probíhá jednání v kongresovém sále do 18 hod. V sobotu probíhá jednání 

v kongresovém sále od 9 do 12 hod. Více informací o programu najdete na webových 

stránkách www.LazneLuhacovice.cz v sekci pro lékaře a odborné sjezdy. 

Společenský večer proběhne v pátek od 19:30 hod. ve Společenském domě ve vinárně 

Domino. 

1. Možnost připravovat výstavní plochu je možné v pátek od 9 hod. Demontáž je možná 

nejpozději do soboty do 14 hod.  

2. Prostor pro Vaše výstavní místo bude označen názvem firmy a nelze jej bez předchozí 

domluvy změnit. Dle objednávky bude na místě připraven nábytek – stoly a židle, 

nebo bude prostor prázdný pro instalaci vašeho stánku. 

3. Výstavní prostory ve Společenském domě jsou v prvním nadzemním podlaží, kde není 

k dispozici žádný výtah ani nic podobného.  

4. Výška stropu se liší dle přesného místa vašeho výstavního prostoru (pokud je 

potřeba, výšku stropu Vám sdělíme na vyžádání) 

5. Povrch výstavní plochy je z 90 % pokryt kobercem. 

6. Na zdi ve Společenském domě nelze nic uchycovat ani lepit.  

7. Výstavní prostor není hlídaný. Ve Společenském domě jsou v patrech ubytovaní 

lázeňští hosté.  

8. Společné prostory jsou pravidelně kontrolovány a uklízeny. Pokud by byl z vašeho 

výstavního prostoru větší než standartní odpad (např. kelímky od nějakých 

ochutnávek, kávy apod.), je nutné mít vlastní odpadkové koše.  

9. Pro vyložení a na konci pro naložení věcí z auta je možné přijet přímo k bočnímu 

vchodu Společenského domu (dle potřeby je možné zaslat mapku s příjezdem), ale 

ihned je nutné odjet na parkovací místo. Žádáme o respektování zákazu zastavení ve 

vjezdu pro zásobování. Pokud budete chtít využít parkování v areálu po celou dobu – 

je to možné za poplatek u kolegů, kteří parkování koordinují.  

 

 

Na další nezodpovězené dotazy k výstavní ploše a podmínkám Vám ráda odpoví obchodní manažerka 

Společenského domu Ing. Klára Rapantová na e-mailu rapantova@lazneluhacovice.cz                      

nebo na telefonu 731 605 992.  
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