XXVII. ročník
Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání

Instrukce pro vystavovatele
Brno, 23. – 26. listopadu 2021
organizační garant veletrhu:
MP-Soft, a.s., Příkop 4, 604 16 Brno
Tel.: 545 176 136, Mobil: 777 278 051, 606 139 304,
E-mail: info@gaudeamus.cz, Web: www.gaudeamus.cz

1

Přehled nejdůležitějších bodů a změn
v organizaci veletrhu
1. Přesun veletrhu do nového pavilonu
Dovolujeme si Vás upozornit na změnu umístění veletrhu oproti předchozím ročníkům. Veletrh
proběhne v pavilonu V brněnského výstaviště.

2. Prezentace a další informace k přednáškám
Žádáme všechny vystavovatele, kteří mají objednánu přednášku pro studenty nebo v Pedagogickém
centru o dodání prezentace, jmen přednášejících a kontaktu na přednášejícího, nebo osobu
odpovědnou za průběh přednášky nejpozději do 8.11.2021! Dovolujeme si Vás upozornit,
že u prezentací dodaných po tomto datu nelze garantovat jejich zařazení do programu. Také
upozorňujeme, že po tomto datu ani přímo na veletrhu nelze garantovat možnost provádět úpravy
v zaslaných prezentacích! Další informace k organizaci přednášek najdete v těchto instrukcích.

3. Doobjednávky vstupních průkazů
Doobjednávky vstupních průkazů, vjezdových průkazů a vstupenek na večerní prohlídku veletrhu
můžete provést prostřednictvím e-mailu info@gaudeamus.cz. Vaše požadavky prosím zasílejte
nejpozději do 12. 11. 2021. Průkazy doobjednané po tomto datu, je možné vyzvednout při předávání
expozic dne 22. 11. 2021.

4. Vstup a vjezd pro vystavovatele při montáži a demontáži

V době montáže, grafické přípravy a demontáže veletrhu Bude pro vjezd osobních i nákladních
automobilů sloužit výhradně vjezdová brána č. 9. Pro vstup bude sloužit výhradně služební vchod,
u hlavní brány (naproti schodům od tramvajové zastávky na ulici Hlinky). Během montáže musí být
každý pracovník vybaven vlastním montážním průkazem! Další informace k vstupu a vjezdu
najdete v těchto instrukcích.

5. Vstup a vjezd pro vystavovatele v době akce

Ve dnech 23. – 26. 11. 2021 bude pro vystavovatele otevřen vstup pro pěší přes pavilon E
(z ulice Křížkovského, vedle vjezdové brány č. 4) i brána č. 1. Vstup bude umožněn vystavovatelům,
kteří se prokáží vstupním průkazem. Vstup bude otevřen 23. – 25. 11. od 7:00 do 17:00 a 26. 11.
od 7:00 do 15:00. Vstup „G2“ (z ulice Hlinky) bude po celou dobu konání veletrhu uzavřen!
K vjezdu pro vystavovatele bude v době akce sloužit výhradně brána č.4.

6. Technicko-bezpečnostní předpisy

Dovolujeme si Vás požádat, abyste se před začátkem veletrhu seznámili s aktuálními Technickobezpečnostními předpisy platnými v areálu brněnského výstaviště. Aktuální verze TBP je Vám
k dispozici na www.gaudeamus.cz v sekci pro vystavovatele. Rádi bychom Vás také upozornili,
že Technicko-bezpečnostními předpisy jsou povinni se řídit všichni vystavovatelé a montážní pracovníci
po celou dobu montáže, přípravy, průběhu i demontáže veletrhu

7. Použití wi-fi sítí v expozicích

Žádáme všechny vystavovatele, kteří plánují ve své expozici zřízení vlastní wi-fi sítě, aby tuto
skutečnost, včetně názvu sítě, nahlásili organizátorovi veletrhu do 12. 11. 2021. Netýká se wi-fi
připojení objednaného od organizátora veletrhu. Dovolujeme si Vás upozornit, že neohlášené wi-fi sítě
mohou být zablokovány. Pro lepší funkčnost Vaší wi-fi sítě doporučujeme provozovat síť na frekvenci
5 GHz.

8. Protiepidemická opatření

Všichni vystavovatelé jsou povinni do 12. 11. 2021 zaslat organizátorovi veletrhu čestné
prohlášení o bezinfekčnosti veškerého personálu vystavovatele, který se bude účastnit
přípravy, průběhu a likvidace veletrhu. Vystavovatelům, kteří čestné prohlášení nedoručí,
nebudou zaslány vstupní průkazy. Více informací o protiepidemických opatřeních najdete
v těchto instrukcích.
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Důležité termíny a informace
Provozní doba
pro vystavovatele
Provozní doba
pro návštěvníky

21. 11.

22. 11.

23. – 26. 11.

26. 11.

Montáž

Předání/grafika

Akce

8:00–23:30

8:00–18:00

7:00–16:30
(26.11. 7:00-14:30)

Demontáž
14:30-23:30
čas 23:30
dodržet !

-

-

8:00–16:00
(26.11. 8:00-14:00)

-

vjezd na montážní
průkaz
nebo placený,
vstup na vstupní
průkaz

vjezd placený,
vstup na vstupní
průkaz

Vstup a vjezd
po 14:30
na montážní
průkaz

vstup
Vstup a vjezd
a vjezd
do areálu výstaviště na montážní
průkaz

Organizátoři veletrhu
Po celou dobu výstavby, přípravy, průběhu a likvidace veletrhu bude vystavovatelům k dispozici
tým organizátorů. Pro snadnou identifikaci budou mít organizátoři jednotné oblečení, oranžová
trička s nápisem „Gaudeamus team“, případně oranžové mikiny nebo bundy se stejným nápisem.
Abychom zajistili individuální přístup v průběhu přípravného dne veletrhu, budou výstavní expozice
rozděleny do skupin, každou skupinu bude mít na starosti jeden člen týmu organizátorů. Váš
zástupce organizátora Vám bude k dispozici na určeném místě v pavilonu V dne 22. 11.
2021 od 8:00 do 18:00. Organizátor, který má Vaši expozici na starosti, Vás bude před
veletrhem kontaktovat a sdělí Vám informace o způsobu předání Vaší expozice.
Žádáme Vás, abyste po příchodu do pavilonu kontaktovali Vašeho zástupce
organizátora, který Vám předá Vaši expozici. Organizátora najdete u mobilního
pracoviště označeného oranžovou vlajkou.

Vstup a vjezd do areálu výstaviště
Obecná pravidla pro vstup a vjezd

V době montáže, přípravy, a demontáže veletrhu je pro vjezd vystavovatelů otevřena
brána č. 9 (od Pisárecké křižovatky), která je určena pro osobní i nákladní vozidla.
V průběhu veletrhu je pro vjezd vystavovatelů otevřena brána č. 4 (z ulice
Křížkovského) Všechna vozidla musí v areálu výstaviště dodržovat dopravní značení
a po skončení denní provozní doby, uvedené v těchto organizačních pokynech, opustit areál
výstaviště. Parkování vozidel v areálu během noci není povoleno. Vjezd vozidel do pavilonů
je zakázán!
Doporučujeme Vám před vjezdem do areálu výstaviště vyhotovit podrobný seznam
veškerého materiálu s uvedením množství a výrobních čísel u dražších předmětů,
elektroniky nebo jiných funkčních celků. Tento seznam si nechejte potvrdit při vjezdu
pracovníkem kontrolní služby. Při výjezdu z areálu výstaviště je nutno na bráně předložit
potvrzenou kopii seznamu nahlášených předmětů (které jste si na akci přivezli). Na požádání
strážní služby je řidič povinen z důvodu ochrany majetku Veletrhů Brno, a.s. i ostatních
vystavovatelů nechat zkontrolovat obsah zavazadlového prostoru vozu. V případě, že při výjezdu
z areálu výstaviště bude kontrolní službou zjištěn materiál, který je označen jako majetek Veletrhů
Brno, a.s., nebo který nebyl zahrnut do seznamu nahlášených předmětů, bude tento materiál
kontrolní službou odebrán. Totéž platí i pro vynášení exponátů a materiálů vstupními branami
pro pěší.
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Vstup pro pěší do areálu výstaviště je v době montáže, přípravy a demontáže veletrhu
umožněn služebním vchodem u hlavní brány (naproti schodům od tramvajové zastávky
na ulici Hlinky). Vstup pro pěší v průběhu veletrhu je umožněn bránou č. 1 (hlavní
brána) a vstupem přes pavilon E. Vstup „G2“ od tramvaje z ulice Hlinky bude uzavřen!

Služební vstup u hlavní brány:

Plánek výstaviště s vyznačením vstupních a vjezdových bran:

4

Vstup a vjezd v době montáže 21. 11. 2021
Po dobu montáže dne 21. 11. 2021 je nutné na bráně předkládat vjezdový průkaz pro montáž
a demontáž. Na tento průkaz je povolen také vjezd vozidel do areálu výstaviště. Řidič vozidla,
přivážející do areálu výstaviště konstrukční materiál na výstavbu expozice, zařízení expozice nebo
jiný materiál, je povinen při vjezdu do areálu výstaviště předložit podrobný seznam materiálu
kontrolní službě. Potvrzeným seznamem je nutné doložit vlastnické právo k materiálu při jeho
vyvážení z areálu výstaviště. Vystavovatel je navíc povinen osobním průkazem pro montáž
a demontáž vybavit každého zaměstnance nebo jím pověřenou osobu podílející
se na montáži expozice. Tento průkaz zároveň slouží jako doklad o bezinfekčnosti a může být
kontrolován při vstupu do areálu i do pavilonu.
Průkazy pro montáž a demontáž si můžete objednat do 12.11.2021 telefonicky na čísle
545 176 136 nebo prostřednictvím e-mail na adrese info@gaudeamus.cz. Průkazy
pro montáž a demontáž jsou zdarma. Objednané průkazy pro montáž a demontáž Vám zašleme
poštou.
Pro vjezd je otevřena brána č. 9. Pro vstup pro pěší je otevřen služební vchod u hlavní
brány.
První vstup a vjezd do areálu je 21. 11. 2021 v 8:00 hodin.
Poslední vstup a vjezd do areálu je 21. 11. 2021 ve 23:30 hodin.
Opustit areál je 21. 11. 2021 nutné nejpozději ve 24:00 hodin.

Vstup a vjezd v době grafické přípravy 22. 11. 2021

Dne 22. 11. 2021 je možné vjet do areálu výstaviště na základě placeného povolení
k vjezdu (jednodenní a celovýstavní) nebo vjezdového průkazu pro montáž
a demontáž. Vystavovatel je povinen vybavit každého zaměstnance nebo jím
pověřenou osobu podílející se na grafické přípravě veletrhu vstupním průkazem nebo
osobním montážním průkazem a každé vozidlo placeným povolením k vjezdu nebo
vjezdovým průkazem pro montáž a demontáž. Ve vjezdovém povolení musí být vyplněna
poznávací značka vozidla a u jednodenních vjezdů datum vjezdu. Vjezdové povolení nevyplněné,
opravované, přepisované nebo přelepené je neplatné a bude odebráno bez náhrady bezpečnostní
službou Veletrhů Brno, a.s.
Vstupní průkazy a jednodenní nebo celovýstavní vjezdy si můžete objednat
do 12. 11. 2021 telefonicky na čísle 545 176 136 nebo prostřednictvím e-mail
na adrese info@gaudeamus.cz. Objednané vstupní průkazy a vjezdy Vám zašleme poštou.
Vstupní průkazy a volné vjezdy objednané po 12. 11. 2021 si lze osobně vyzvednout dne
22. 11. 2021 v době od 8 do 18 hodin u organizátorů veletrhu přímo v pavilonu V.
Pro vjezd je otevřena brána č. 9. Pro vstup pro pěší je otevřen služební vchod u hlavní
brány.
První vstup a vjezd do areálu je 22. 11. 2021 v 8:00 hodin.
Poslední vstup a vjezd do areálu je 22. 11. 2021 v 17:30 hodin.
Opustit areál je 22. 11. 2021 nutné nejpozději v 18:00 hodin.

Vstup a vjezd v době akce 23. - 26. 11. 2021 pro vystavovatele
Vstup do areálu pro vystavovatele, v době od 7.00 do 8.00 hodin, bude umožněn
na základě vstupního průkazu vchodem pro zaměstnance Veletrhů Brno, a.s. u hlavní
brány (brána č. 1) a vstupem přes pavilon E. Pro vstup do pavilonu V před 8:00 bude otevřen
pouze vchod u vrátnice pavilonu V (pravé dveře u vrat č.1). Ve dnech 23. - 25. 11. 2021 bude
od 8.00 do 16.00 hodin vstup do areálu pro vystavovatele zajištěn bránou č. 1 (hlavní brána)
a vstupem přes pavilon E. Dne 26. 11. 2021 bude vstup do areálu pro vystavovatele otevřen od
8:00 do 14:00. Vjezd pro vystavovatele je bránou č. 4. Po skončení otevírací doby pro návštěvníky
ve dnech 23. - 25. 11. 2021 bude pro vystavovatele otevřen vchod pro zaměstnance Veletrhů Brno,
a.s. u hlavní brány (brána č. 1) od 16.00 do 16.30. Dne 26. 11. 2021 bude tento vchod otevřen
od 14:00 do 14:30.
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Vystavovatel je povinen vybavit každého zaměstnance nebo jím pověřenou osobu
vstupním průkazem a každé vozidlo placeným povolením k vjezdu. Vstupní průkaz
slouží zároveň jako doklad o bezinfekčnosti a může být kontrolován při vstupu
do areálu i do pavilonu.
První vstup a vjezd do areálu je 23. - 25. 11. 2021 v 7:00 hodin.
Poslední vstup a vjezd do areálu je 23. - 25. 11. 2021 v 16:00 hodin.
Opustit areál je 23. - 25. 11. 2021 je nutné nejpozději v 17:30 hodin.
První vstup a vjezd do areálu je 26. 11. 2021 v 7:00 hodin.
Poslední vstup a vjezd do areálu je 26. 11. 2021 ve 14:00 hodin.
Opustit areál je 26. 11. 2021 je nutné nejpozději ve 14:30 hodin.

Vstup a vjezd v době demontáže 26. 11. 2021

Vjezd do areálu výstaviště pro demontáž je povolen od 14:30. Pro vjezd do areálu výstaviště slouží
vjezdový průkaz pro montáž a demontáž. Vystavovatel je navíc povinen osobním
průkazem pro montáž a demontáž vybavit každého zaměstnance nebo jím pověřenou
osobu podílející se na demontáži expozice. Tento průkaz zároveň slouží jako doklad
o bezinfekčnosti a může být kontrolován při vstupu do areálu i do pavilonu.
Pro vjezd je otevřena brána č. 9. Pro vstup pro pěší je otevřen služební vchod u hlavní
brány.
První vjezd v době demontáže je 26. 11. 2021 ve 14:30 hodin.
Opustit areál je v době demontáže 26. 11. 2021 nejpozději ve 24:00 hodin.

Protiepidemická opatření
Obecně platná protiepidemická opatření

1. Prokazování bezinfekčnosti
Vstup do areálu výstaviště a do prostoru pavilonu V bude v době montáže, grafické přípravy,
průběhu a demontáže veletrhu umožněn pouze osobám, které prokážou svoji bezinfekčnost.
Za bezinfekční se považují osoby, které disponují platným potvrzením o dokončeném očkování proti
nemoci Covid-19. Dále jsou to osoby disponující platným potvrzením o provedení PCR nebo
Antigenního testu na přítomnost onemocnění Covid-19 s negativním výsledkem. Třetí možností
prokázání bezinfekčnosti je laboratorní potvrzení o prodělání nemoci Covid-19. Časová platnost
uvedených potvrzení se vždy řídí příslušným Mimořádným opatřením MZČR, platným
v daný den. Schopnost prokázat se platným dokladem o bezinfekčnosti je osobní
odpovědnost každého člena personálu a návštěvníka.
2. Rozestupy a dezinfekce
Během pobytu v pavilonu V a dalších vnitřních prostorách jsou všichni vystavovatelé, návštěvníci
a členové personálu povinni dodržovat vzájemné rozestupy 1,5 m. Zároveň je doporučeno používat
dezinfekci rukou.
3. Roušky a respirátory
Během pobytu v pavilonu V a dalších vnitřních prostorách jsou všichni vystavovatelé, návštěvníci
a členové personálu povinni mít nasazenou ochranu úst a nosu (respirátor nebo nanorouška třídy
ochrany FFP2, KN95 nebo ekvivalentní). Používání ochrany dýchacích cest je osobní
odpovědnost každého člena personálu a návštěvníka.
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Prokazování bezinfekčnosti pro vystavovatele a montážní
pracovníky
Všichni vystavovatelé jsou povinni do 12. 11. 2021 zaslat organizátorovi veletrhu
čestné prohlášení o bezinfekčnosti veškerého personálu vystavovatele, který se bude
účastnit přípravy, průběhu a likvidace veletrhu. Tato povinnost se vztahuje i na
všechny dodavatelské firmy, zajišťující pro vystavovatele montáž a demontáž
expozice. Vystavovatelům budou zaslány vstupní a vjezdové průkazy až po doložení
čestného prohlášení. Vstupní průkazy a osobní montážní průkazy budou při vstupu
do areálu sloužit současně jako doklad o bezinfekčnosti. Na personál vystavovatele
a montážních firem, který bude disponovat vstupním nebo osobním montážním
průkazem bude pohlíženo jako na bezinfekční a nebude vyžadováno předkládání
dalších dokladů. Dodržení podmínek bezinfekčnosti po celou dobu montáže, přípravy,
průběhu a demontáže veletrhu je osobní odpovědností každého člena personálu.

Prokazování bezinfekčnosti pro návštěvníky
Kontrola bezinfekčnosti návštěvníků bude probíhat při vstupu do areálu výstaviště. Návštěvníci
mohou prokázat svoji bezinfekčnost jedním ze způsobů uvedených v kapitole „Obecně platná
protiepidemická opatření“. Pro návštěvníky budou u vstupu do areálu k dispozici k zakoupení
samotesty. Provedením samotestu, mohou návštěvníci přímo na místě prokázat svou
bezinfekčnost. Cena samotestu je 50 Kč.

Provozní doba

Montáž veletrhu

21. 11. 2021
8:00 – 23:30 hod.
Montáž expozic s použitím mechanizačních prostředků.
22. 11. 2021
8:00 – 18:00 hod.
Předávání expozic vystavovatelům, grafická příprava veletrhu. 22. 11. není v pavilonu V
povoleno používat jakýchkoli mechanizačních prostředků.
Po dobu montáže expozic a grafické přípravy veletrhu je zajištěn přívod montážního elektrického
proudu. V době montáže a grafické přípravy nejsou pavilony vytápěny ani temperovány.
Montážní práce v době montáže je nutné ukončit nejpozději ve 23:30 hod. Práce
na grafické přípravě veletrhu je nutné ukončit nejpozději v 18:00 hod.

Výstavba expozic, kterou zajišťuje
organizátor veletrhu MP-Soft, a.s.

Proběhne ve dnech 19. - 21. listopadu 2021 v době od 8.00 do 24:00 hodin dle schváleného
projektu. Výstavbu provádí Veletrhy Brno, a.s., včetně připojení energií a ostatních přívodů.

Výstavba expozic, kterou si zajišťují vystavovatelé
od jiných dodavatelů
Vystavovatel je povinen:
•
Dodržet schvalovací proces technických projektů realizace expozice, vydaný vlastníkem areálu
výstaviště firmou Veletrhy Brno, a.s. Podrobné informace lze najít na www.bvv.cz/expozice.
•
V závislosti na termínu předložení projektu ke schválení si Veletrhy Brno, a.s. budou účtovat
poplatek dle platného ceníku na www.bvv.cz/expozice. Schválení projektu můžete mít
bezplatně, při včasném předložení ke schválení, za 15 Kč/m2 výstavní plochy při předložení
až v týdnu před zahájením montáže, za 30 Kč/m2 výstavní plochy, při předložení ke schválení
v průběhu montáže po předchozí domluvě. Při existenci „černé“ stavby bez oprávnění
k realizaci bude účtována pokuta až do výše 50.000,- Kč bez DPH dle míry porušení
schvalovací povinnosti a míry ohrožení okolí.
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•
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•

Náležitosti žádosti o schválení projektu:
• formulář žádosti „Žádost o schválení expozice“, viz příloha k těmto instrukcím,
• zjednodušený půdorys, bokorys s výškovými kótami a popis použitých materiálů,
(2 výtisky),
• popis konstrukce s detaily použitých materiálů a jejich třídy hořlavosti (2 výtisky),
• půdorys v měřítku 1:50 nebo 1:100, pohledy, axonometrie včetně výškových kót
(2 výtisky),
• výkres zavěšené konstrukce včetně závěsných bodů a související statický výpočet
(2 výtisky),
• statické výpočty zpracované autorizovaným statikem, atesty použitých nestandardních
materiálů a další podklady na vyžádání veletržní správou,
• název veletrhu, umístění expozice, název vystavující firmy,
• projektant (jméno, adresa, telefon), statik (jméno, adresa, telefon)
Způsoby předložení projektu ke schválení:
• osobně v areálu brněnského výstaviště (vždy pouze projektant) každý pracovní den
v 9.00–14.30 hodin v kanceláři č. 12 v pavilonu A3 (tel. 541 152 607) – schválení
na místě,
• elektronicky při zaslání na adresu vstaneva@bvv.cz – schválení do 5 pracovních dnů,
• poštou (k odeslání do 5 pracovních dnů).
Dne 21. 11. 2021 v době od 8.00 do 9.00 převzít výstavní plochu od organizátora veletrhu
a po skončení demontáže ji předat zpět v původním stavu.
Dodržet všechna ustanovení platných Technicko-bezpečnostních předpisů, dále jen
TBP, viz příloha.
Expozice musí být kompletně postavena dle schváleného projektu dne 21. 11. 2021 do 23:30
hodin. Vystavovatel může požádat o tzv. předčasnou výstavbu expozice dne 20. 11. 2021
(od 7:30 do 20:00). Předčasnou výstavbu je nutné dohodnout individuálně
s organizátorem veletrhu do 1. 11. 2021. Předčasná výstavba je placenou službou
za úhradu režijních nákladů spojených s provozem pavilonu ve výši 100 Kč/m2 stavěné
expozice, minimálně však 7 500 Kč/den bez DPH. Při nedodržení projektu, schválených
materiálů nebo konstrukčních prvků, může vlastník areálu Veletrhy Brno, a.s.
uplatnit vůči vystavovateli sankci až do výše 50.000,- Kč a nařídit okamžité
odstranění expozice na náklady vystavovatele.
Při kolaudaci expozic, dne 22. 11. 2021 v ranních hodinách, jsou vystavovatelé povinni umožnit
členům kolaudační komise prohlídku expozice.
Odstranit na vlastní náklady případné kolaudační závady, nejpozději 22. 11. 2021 do 18:00.

V případě porušení podmínek pro výstavbu expozic, kterou si zajišťují vystavovatelé od jiných
dodavatelů, Technicko-bezpečnostních předpisů, požárních předpisů nebo v případě provedení
výstavby expozice jiným způsobem než dle schváleného projektu, organizátor veletrhu
je oprávněn:
•
nezprovoznit přívody vody a elektřiny v expozici,
•
vybudovat kolem expozice zástěnu na náklady vystavovatele a zamezit vchod do expozice.
V uvedených případech není vystavovatel oprávněn požadovat jakoukoli náhradu za vzniklé škody.

Obecná pravidla pro montáž

Únikové východy, cesty, požární hydranty, hasicí přístroje a zařízení PO musí zůstat volné
a přístupné. Montovaným a demontovaným materiálem, obaly a exponáty nesmí být
z bezpečnostních důvodů zastavovány komunikace mezi expozicemi. Ve výstavní hale je povoleno
provádět pouze montážní práce. Vyrábět prvky k montáži, provádět plošné nátěry, prášit
nebo jinak obtěžovat ostatní vystavovatele je ve výstavních halách zakázáno.
Ponechání jakéhokoliv materiálu na komunikacích nebo na plochách za výstavními expozicemi
má povahu odpadu a ten bude v době úklidu po montáži před otevřením veletrhu pro veřejnost
odvezen a fyzicky zlikvidován.
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Grafická příprava a vybavení expozic

Prezence vystavovatelů a předávání expozic

Pavilon V bude otevřen pro vystavovatele dne 22. listopadu 2021 od 8 do 18 hodin. Prezence
vystavovatelů bude probíhat přímo v pavilonu V, v době od 8 do 16 hodin. Po příchodu
do pavilonu Prosím vyhledejte svou kontaktní osobu na určeném místě v pavilonu.
Vaše kontaktní osoba se s Vámi před začátkem veletrhu spojí a sdělí Vám podrobnosti,
kde jej v pavilonu najdete a jak jej kontaktovat. Organizátor veletrhu předá každému
z vystavovatelů expozici a její vybavení, vystavovatel potvrdí její převzetí podpisem předávacího
protokolu.

Grafická příprava expozic a vybavení expozic
Dne 22. listopadu bude organizátor zajišťovat pro vystavovatele operativní servis zahrnující
především doobjednání vybavení expozice a vstupních průkazů. Tento den již nelze provádět
konstrukční úpravy expozic a instalaci technických přívodů do expozic! Požadavky
na operativní servis budou přijímány 22. listopadu do 15 hodin, u pozdějších požadavků
organizátor negarantuje jejich realizaci.
Grafickou přípravu expozic si budou zajišťovat vystavovatelé vlastními silami nebo prostřednictvím
jimi pověřených osob. Příprava expozice musí být ukončena dne 22. listopadu, nejpozději
do 18 hodin, kdy bude pavilon V pro vystavovatele uzavřen z důvodu generálního úklidu pavilonu
Vřed akcí. Žádáme všechny vystavovatele, aby čas příjezdu na výstaviště přizpůsobili
časovému harmonogramu přípravy.
Upozorňujeme,
že
veletrh
bude
otevřen
pro veřejnost 23. listopadu 2021 v 8 hodin, kdy musí být všechny expozice plně připraveny.

Základní rozměry výstavního systému

Rozměry grafiky (viditelná plocha prvku):
• Stěnový panel 2340 x 950 mm
• Čelní strana pultu 100x50x110 cm: 975 x 964 mm
• Čelní strana pultu 100x50x80 cm: 685 x 964 mm
• Čelní strana pultu 50x50x110 cm: 975 x 469 mm
• Límec: výška 330 mm, délka podle délky expozice
U všech prvků doporučujeme na každý rozměr přidat 5 mm na ořez.
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Průběh veletrhu

Otevření veletrhu pro veřejnost

Veletrh bude pro veřejnost otevřen od 23. do 26. listopadu 2021.

Provozní doba
Pro vystavovatele
Pro návštěvníky

23. – 25. 11. 2021
23. – 25. 11. 2021

7.00 – 16.30 hodin
8.00 – 16.00 hodin

Pro vystavovatele
Pro návštěvníky

26. 11. 2021 7.00 – 14.30 hodin
26. 11. 2021 8.00 – 14.00 hodin

Vstup do areálu výstaviště pro návštěvníky

Návštěvníci budou mít zajištěn vstup do areálu výstaviště po všechny dny akce hlavní bránou
(brána č. 1) a vstupem přes pavilon P. Prodej katalogů bude zajištěn na pokladnách
u hlavní brány a ve vstupním foyer pavilonu V. Na těchto místech bude zajištěna také
kontrola bezinfekčnosti návštěvníků a prodej samotestů. Vstup pro návštěvníky do areálu
výstaviště bude umožněn na základě zakoupeného katalogu nebo volné vstupenky
pro pedagogy a odborníky. Kontrola vstupu bude zajištěna turnikety. Vstup „G2“
od tramvaje z ulice Hlinky bude uzavřen! Vjezd pro návštěvníky bude zajištěn bránou
č. 9. Parkování pro návštěvníky bude zajištěno na volné ploše R1.

Parkování

Parkování v areálu výstaviště je možné pouze na vyznačených parkovištích. Parkování
mimo vyznačená místa může být předmětem sankčního řízení s řidičem vozidla. Všem
vystavovatelům doporučujeme parkování na vnějších parkovištích v blízkosti výstaviště. Dále
vystavovatelům doporučujeme parkování v objektu EXPOPARKING, který je u vstupu do areálu
výstaviště před pavilonem E. Provoz krytého parkoviště je nepřetržitý.

Akustické reklamní prostředky
a hudební reprodukce jsou povoleny, pokud neobtěžují sousedy a jejich hlasitost nepřesahuje
na hranici stánku 70 dB. Organizátor veletrhu může při nedodržení této podmínky nařídit zrušení.
K hudební produkci na expozici má vystavovatel povinnost vyžádat si kromě souhlasu organizátora
veletrhu i souhlas příslušného kolektivního správce autorských práv (OSA, INTERGRAM)
ve vztahu k Autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.

Hromadné rozdávání reklamních tiskovin

nebo jejich shazování nad výstavištěm z objednaných letadel či balonů není bez předchozího
souhlasu MP-Soft, a.s. dovoleno. Své služby jste oprávněni propagovat pouze na území vlastní
expozice. Vystavovatelé, kteří mají zakoupeno povolení k distribuci propagačních materiálů, mohou
provádět distribuci propagačních materiálů v pavilonu V. Požadavky na šíření propagačních
materiálů nebo jiné formy propagace mimo expozici je nutné projednat s organizátorem veletrhu
na tel.: 777 278 051. Pokud činností mimo expozici vzniknou zvýšené náklady na zajištění úklidu
ploch, budou příslušnému vystavovateli vyúčtovány v závěrečném účtu výstavy.

Klíče od expozic
Doporučujeme Vám denně odevzdávat na příslušné vrátnici pavilonu V klíče od svých uzamčených
prostor. Pokud tak neučiníte a v uzamčeném prostoru bude podezření vzniku požáru nebo havárie
na instalovaném zařízení, bude nutné násilně vniknout do uzamčeného prostoru.

Učitelé a pedagogičtí poradci středních škol
Na veletrh jsou zváni výchovní poradci, zástupci středních škol, pedagogičtí poradci, zástupci
pedagogických poraden a úřadů práce. Dle zkušeností z minulých let si informační sety na veletrhu
vyzvedne 300 výchovných poradců. Každý výchovný poradce obdrží od organizátorů veletrhu
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volnou vstupenku, kterou může na veletrhu v informačním stánku vyměnit za informační set,
který obsahuje:
• tištěný a elektronický katalog veletrhu,
• přístup do mobilní aplikace Gaudeamus Advisor,
• sadu informačních materiálů od vystavujících škol.
Každý vystavovatel může materiály o své škole předat při prezenci dne 22. listopadu
2021 v přednáškovém sále A, umístěném v pavilonu V, nejpozději však do 13 hodin.
U materiálů dodaných po 13 hodině nelze garantovat zahrnutí do informační sady pro pedagogy.
Předáte-li v sále více materiálů, než bude počet připravovaných informačních sad, zbylé materiály
Vám budou vráceny do Vaší expozice.

Přednášky vystavujících škol a jejich organizace
Přednášky vystavujících škol budou probíhat v přednáškových sálech A a B a v Pedagogickém
centru v pavilonu V. Oba přednáškové sály mají kapacitu 300 míst k sezení. Pro přednášející budou
k dispozici stoly se židlemi pro 6-8 osob. Pedagogické centrum má kapacitu 40 míst k sezení. Každý
sál a Pedagogické centrum budou vybaveny:
• dataprojektorem pro velkoplošnou projekci z počítače nebo videoprojekci, s možností
ovládání počítačové projekce z dálkového ovládání,
• počítačem pro projekci, vybaveným, Windows 10 a MS PowerPoint,
• výkonným audiosystémem se dvěma přenosnými mikrofony,
• v sále bude k dispozici stálá technická obsluha.
Organizační zásady průběhu přednášek:
• Vystavovatel má povinnost si vyžádat souhlas příslušného kolektivního správce
autorských práv (OSA, INTERGRAM) ve vztahu k Autorskému zákonu 121/2000
Sb. k hudební nebo video produkci v průběhu jeho přednášky.
• Žádáme vystavovatele, kteří mají objednanou přednášku pro studenty
nebo v Pedagogickém centru o zaslání prezentace organizátorovi veletrhu
nejpozději do 8. 11. 2021 na e-mail info@gaudeamus.cz nebo přes veřejné FTP
www.uschovna.cz, včetně telefonního kontaktu na přednášejícího, nebo osobu
odpovědnou za průběh přednášky. Organizátor nemůže zaručit průběh
prezentace předané po 8. 11. 2021. V případě technických problémů s prezentací bude
organizátor neprodleně po předání kontaktovat přednášejícího, nebo odpovědnou osobu.
• Pokud vystavovatel požaduje, aby zahájení, průběh a ukončení přednášky
moderoval moderátor organizátora, je povinen předat spolu s prezentací seznam
přednášejících s uvedením jména, příjmení, akademických titulů a postavení
ve škole, případně i název tématu přednášky.
• Provádění úprav v prezentacích po 8. 11. 2021, nebo přímo na veletrhu již nelze
garantovat!
• Přednášející nebo odpovědná osoba budou v den konání přednášky informováni,
prostřednictvím SMS na zaslané telefonní číslo, o čase zahájení přednášky.
• Pokud má vystavovatel zvláštní technické požadavky na průběh přednášky,
je nutné tyto požadavky konzultovat s organizátorem nejpozději do 8. 11. 2021.
Organizátor nemůže garantovat splnění nadstandardních technických
požadavků, pokud s nimi bude seznámen po tomto datu.
• Pro zvýšení atraktivnosti přednášek a podporu účasti studentů na přednáškách proběhne
v závěru každé přednášky slosování kupónů, které obdrží každý návštěvník
v přednáškovém sále. Celkem se budou losovat 3 kupóny na každé přednášce. Vylosovaný
návštěvník obdrží věcnou cenu ve formě propagačního předmětu s logem veletrhu.
Přednášející má možnost dát jako vylosovanou cenu propagační předmět své školy a tím
zvýšit atraktivnost své přednášky.

Zázemí a občerstvení pro vystavovatele
Zázemí pro vystavovatele je prostor určený výhradně vystavovatelům pro jejich občerstvení
a odpočinek. Zázemí bude situováno v zadní části pavilonu V. Vstup do zázemí bude umístěn
naproti expozici č. 58.
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Do zázemí budou mít vstup všichni držitelé vstupního průkazu vystavovatele
s platností na občerstvení (označen oranžovou barvou) 23. - 25. 11. 2021 v době
od 7:30 do 9:30 a od 12:00 do 14:30 (26. 11. 2021 od 7:30 do 9:30 a od 12:00
do 13:30).
Vstupní průkazy, které vystavovatel obdrží k výstavní ploše nebo expozici zdarma
(označeny žlutou barvou), neopravňují vystavovatele ke vstupu do zázemí
pro vystavovatele a konzumaci občerstvení!
Zázemí pro vystavovatele bude rozděleno na dvě části. V první části budou v průběhu provozní
doby občerstvení podávány pouze nápoje. Do této části bude v průběhu provozní doby občerstvení
umožněn neomezený vstup držitelům vstupního průkazu označeného oranžovou barvou. V druhé
části občerstvení budou podávány snídaně a obědy. Vstup do této části bude umožněn držitelům
vstupního průkazu označeného oranžovou barvou vždy pouze jednou v době snídaně a jednou
v době oběda v rámci jednoho dne. Při vstupu do této části zázemí obsluha u vchodu označí vstup
na zadní straně vstupního průkazu a opětovný vstup nebude již umožněn.
V informačním stánku v pavilonu V je možné kdykoliv zakoupit jednorázový vstup
na občerstvení v ceně 150 Kč bez DPH.
V zázemí bude každý den připravena snídaně pro vystavovatele, vždy od 7:30 do 9:30.
Snídaňové menu bude složeno z teplých (káva, čaj) a studených (ovocné džusy a jiné nealkoholické
nápoje) nápojů, čerstvého sladkého a slaného pečiva, výběru sýrů, teplých a studených uzenin
a ovoce.
V době od 12:00 do 14:30 (26. 11. 2021 od 12:00 do 13:30) hodin bude v zázemí
pro vystavovatele k dispozici obědové občerstvení v rozsahu:
Úterý 23. 11. 2021
Čockový krém
Vepřová líčka na červeném víně, knedlík
Domácí sekaná, šťouchané brambory
Risotto ai funghi (s houbami)
Noky se sladkou švestkovou omáčkou
Salátový bufet

Čtvrtek 25. 11. 2021
Dýňová
Pečená vepřová krkovice, kysané zelí, knedlík
Smetanové rizoto s kuřecím masem
Puttanesca (Fusilli se sušenými rajčaty)
Kašmírská rýže
Salátový bufet

Středa 24. 11. 2021
Bramborová polévka
Uzená krkovička, bramborové pyré
Bramborové knedle se škvarky, kysané zelí
Penne All' Arrabbiata
Domácí nudle s tvarohem a perníkem
Salátový bufet

Pátek 26. 11. 2021
Gulášová polévka
Vepřová pečeně na černém pivu, rýže
Hovězí pečený gulášek, knedlík
Zeleninové špagety
Gnocchi con petto di pollo (s kuřecími prsíčky)
Salátový bufet

Změna sortimentu je vyhrazena!
V průběhu snídaní i obědů bude v zázemí pro vystavovatele v letošním roce zavedeno
několik opatření ke snížení dopadu této služby na životní prostředí. Ke konzumaci nápojů
a pokrmů bude v maximální možné míře použito jednorázové nádobí z biologicky
rozložitelných materiálů a znovupoužitelné kovové příbory. K dispozici budou koše
na tříděný odpad (plast, papír, směsný odpad). Žádáme vystavovatele, aby tuto iniciativu
podpořili správným tříděním odpadů do připravených košů, minimalizací spotřeby
jednorázového nádobí a vracením kovových příborů do k tomu určených boxů. Pro ještě
větší úsporu, můžete Vašemu personálu v expozici doporučit používání vlastních
znovupoužitelných nádob.
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Slavnostní zahájení veletrhu a tisková konference
Slavnostní zahájení veletrhu proběhne 23. října 2021 od 9:00 v přednáškovém sále A, v pavilonu V.
Po slavnostním zahájení proběhne tisková konference. Na slavnostní zahájení mají vstup čestní
hosté, zástupci vystavovatelů a organizátorů na zvláštní vstupenky. Vstup pro novináře je volný
na základě novinářského průkazu.
Na tiskové konferenci poskytnou zástupci vystavovatelů a organizátorů podrobné
informace o:
• struktuře vystavovatelů, jejich počtu a složení,
• předpokládaném průběhu XXVII. ročníku veletrhu Gaudeamus,
• doprovodných programech veletrhu a jejich významu,
• zvláštnostech a novinkách na XXVII. ročníku veletrhu,
• přínosu veletrhu pro vystavovatele i studenty středních škol,
• předpokládané návštěvnosti veletrhu a způsobu organizace,
• hodnocení předcházejících ročníků,
• charakteru a perspektivách následujících ročníků.
Doporučujeme všem vystavovatelům, aby si na tiskovou konferenci pozvali novináře z regionálního
tisku v působišti své školy. Organizátoři veletrhu budou na tiskovou konferenci zvát redaktory
a novináře z celostátně působících televizí, rádiových stanic a zpravodajského tisku. V průběhu
slavnostního zahájení a tiskové konference je zajištěno občerstvení.

Soutěž o nejlepší expozici
V průběhu Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2021
proběhne soutěž o nejlepší expozici. Cílem soutěže je získat informace, jak návštěvníci hodnotí
expozice vystavovatelů, zda jim vyhovuje způsob předávání informací o budoucím studiu,
zda návštěvníci v expozici najdou požadované informace apod.
Přihlášené expozice bude hodnotit komise, složená ze studentů, Obchodní akademie
a vyšší odborné školy Brno, Kotlářská. Komise bude pracovat pod vedením nezávislého pedagoga.
Každý vystavovatel může do komise nominovat jednoho svého zástupce, kterým nesmí
být osoba starší 23 let. Nominovaný zástupce nesmí hodnotit expozici školy, která ho nominovala
nebo k tomuto hodnocení nebude přihlédnuto. Nominovaní členové komise se musí řídit
instrukcemi a pokyny vedoucího komise.
Hodnocení expozic bude probíhat ve dnech 23. a 24. 11. 2021 v době od 9 do 15 hodin.
Výsledky soutěže budou vyhlášeny dne 24. 11. 2021.
Více informací o pravidlech a průběhu soutěže naleznete v příslušné příloze
Objednávky služeb na výstavě.

Večerní prohlídka veletrhu

Proběhne druhý den veletrhu dne 24. listopadu 2021 od 19 hodin přímo mezi
expozicemi v pavilonu V. Vstup bude umožněn na základě objednané nebo čestné vstupenky.
V době společenského večera budou vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepší expozici veletrhu
Gaudeamus 2021, Vítězům budou předány prestižní ceny. Účast na společenském večeru
doporučujeme zejména všem vystavovatelům, kteří svoji expozici do soutěže přihlásili.
V průběhu večera bude připraven slavnostní raut s ochutnávkou Moravských přívlastkových
a archivních vín.

Demontáž veletrhu

Předání a likvidace expozic

Vystavovatel je povinen předat expozici ve stejném stavu v jakém ji převzal. Stěny expozice musí
být čisté, zbavené zbytků grafiky a lepidla. V případě neodstranění grafiky a zbytků lepidla,
organizátor zajistí odstranění grafiky a očistění panelů od lepidla, za tuto práci je vystavovatel
povinen zaplatit 300 Kč/m2 za odstranění grafiky a 250 Kč/m2 za očistění stěn od lepidla. Uvedené
ceny jsou bez DPH. V případě mechanického poškození stěny expozice vystavovatelem
je vystavovatel povinen uhradit cenu výstavního panelu ve výši 1 500 Kč/panel bez DPH. Pokud
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organizátor zjistí neočištěné nebo poškozené panely, pořídí fotodokumentaci a náklady
na odstranění vad zahrne do závěrečného účtu výstavy.
Posledním dnem veletrhu je pátek 26. listopadu 2021, veletrh je tento den pro veřejnost otevřen
od 8 do 14 hodin. Na likvidaci expozic mají vystavovatelé odpolední a večerní hodiny, nejdéle však
do 18 hodin, kdy musí být expozice vyklizené a předané zástupcům organizátora. Upozorňujeme
všechny vystavovatele, že zahájení likvidace expozice před čtrnáctou hodinou dne 26. listopadu
je v rozporu se Smlouvou o účasti na výstavě. V případech porušení smluvního ujednání bude
organizátor výstavy uplatňovat v závěrečném účtu výstavy smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.

Demontáž expozic

Zajistí Veletrhy Brno, a.s., kromě expozic s individuální výstavbou. Demontáž expozic s individuální
výstavbou je možno provádět nejdříve dne 26. 11. 2021 od 14:30 do 24:00 hodin, kdy musí být
bezpodmínečně demontáž skončena, veškerý konstrukční materiál a zařízení odvezeno, plocha
předána. V případě nedodržení časového termínu pro demontáž je vystavovatel povinen
uhradit smluvní pokutu ve výši 150 000,- Kč za expozici. Vystavovatel je také povinen
sdělit organizátorovi veletrhu kontaktní osobu odpovědnou za demontáž expozice
včetně kontaktního telefonu.
Veškeré technické přívody do expozic budou ze strany Veletrhů Brno, a.s. odpojeny
ve 14:30 hod. Komunikace mezi expozicemi musí zůstat po celou dobu demontáže
průjezdné.
Náklady, které vzniknou Veletrhům Brno, a.s. v souvislosti se skladováním a manipulací
s neodvezenými
exponáty
a
zařízením,
budou
vyfakturovány
dotčeným
vystavovatelům. Veletrhy Brno, a.s. budou přistupovat k materiálu ponechanému
na výstavních plochách jako k odpadu a ten bude po termínu skončení demontáže
fyzicky zlikvidován. Za případné škody Veletrhy Brno, a.s. neručí.

Pojištění expozic
Doporučujeme vystavovatelům pojištění materiálů a vlastního zařízení expozice
pro případ jejich poškození nebo ztráty. Organizátoři nejsou oprávněni pro vystavovatele pojištění
zprostředkovat. Pokud budou ve Vaší expozici extrémně drahé exponáty, doporučujeme
vystavovatelům jejich zajištění proti krádeži fixací ke konstrukci expozice nebo individuální ostrahou
expozice. Veletržní správa a organizátoři veletrhu Gaudeamus za škody vzniklé na Vašem majetku
v době montáže, průběhu a demontáže veletrhu neodpovídají. Vystavovatelům zejména
doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost zajištění drobných hodnotných elektronických zařízení,
datových nosičů, informačních materiálů určených k prodeji, finanční hotovosti, cenných a osobních
předmětů.

Servis pro vystavovatele a kontakty

Organizace veletrhu

MP-SOFT, a.s., Příkop 4, 604 16 Brno

Osobní informace:
MP-SOFT, a.s., III. Patro, Příkop 4, 604 16 Brno

Kontaktní osoby:
Pavel Mikula, Pavlína Hyprová

Informace před zahájením veletrhu do 19. 11. 2021:
Tel.:
E-mail:
Web:

545 176 136
info@gaudeamus.cz
www.gaudeamus.cz
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Telefonické informace v době přípravy a průběhu 20. – 26. 11.:
Pavel Mikula
Pavlína Hyprová

777 278 051
606 139 304

Tísňová volání v době konání veletrhu

Lékařská služba

První pomoc: zdravotní středisko v areálu výstaviště, objekt vedle Kongresového centra
tel.: 541 152 750, denně (mimo So a Ne) od 08:30 do 14:00 hod.
Lékařská pohotovostní služba – Ponávka 6 (vstup přes Úrazovou nemocnici)
tel.: 545 538 538
Zubní lékař: objekt vedle Kongresového centra 1. patro,
tel.: 541 152 751, denně (mimo So a Ne) od 07:30 do 14:00 hod.

Policie

tel.: 543 212 919, ulice Horní 21

Hasiči

Objekt u 5. brány, tel.: 541 152 200

Bezpečnostní technik

V případě úrazu je nutno kontaktovat bezpečnostního technika, tel.: 541 158 461; v jeho
nepřítomnosti zastupuje firma OSTREX, tel.: 541 153 383.

Poruchy – havárie
Závady ve stáncích vystavovatelů
tel.: 777 278 051
Havarijní služba správy areálu (mimo expozice)
tel.: 541 158 888
Poruchy telefonů v areálu výstaviště
tel.: 541 152 063

Ostatní důležité informace

Bankovní služby, směnárna

Vnitropodniková banka Veletrhy Brno, a.s., - přízemí administrativní budovy,
tel.: 541 153 230, 541 153 184
Přijímá:
• platby v hotovosti
• platby kreditními kartami VISA, JCB, AMERICAN EXPRESS, EUROCARD, MASTERCARD
• výplaty v hotovosti na karty VISA, EUROCARD, MASTERCARD
pracovní doba: Po-Pá - 08:30 – 12:30 hod.
Pobočka ČSOB, a.s., Brno, foyer pavilonu E,
ředitelka pobočky- tel.: 541 159 747, přepážky - tel.: 541 159 725-8
Provozní doba u přepážek: Po - Pá: 08:00–12:00 hod., 13:00 – 17:00 hod.
Bankomaty
Bankomaty ČSOB jsou umístěny ve foyer pavilonu E, možnost použití karet EC/MC, VISA.

Reklama
Veškeré reklamní aktivity v areálu výstaviště, v době od 23. do 26. 11. zajišťuje MP-Soft, a.s.,
Příkop 4, Brno, tel.: 545 176 136, 777 278 051
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Zákaz vstupu a vjezdu
Vstup domácích zvířat (psů, koček apod.) není do areálu výstaviště dovolen ani v době montáže
a demontáže akce, ani v jejím průběhu. Vjezd na jízdních kolech do areálu výstaviště není povolen.
Můžete využít úschovny jízdních kol u brány č. 5.

Zákaz podávání alkoholu a tabákových výrobků
V expozicích vystavovatelů a v rámci jakýchkoliv doprovodných akcí, organizovaných vystavovateli
v pavilonu V nebo v areálu výstaviště v době od 23. do 26. 11. 2021, platí přísný zákaz podávání
alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším osmnácti let.

Foto a video dokumentace v průběhu veletrhu

Upozorňujeme vystavovatele, že v průběhu veletrhu ve dnech 23. – 26. 11. 2021 bude
v prostorách výstaviště a pavilonu V pořizována foto a video dokumentace akce. Na záběrech
mohou být zachyceny expozice, personál v expozici i návštěvníci. Pořízený materiál bude použit
k propagaci veletrhu Gaudeamus a bude poskytnut vystavovatelům pro jejich využití.

Program veletrhu GAUDEAMUS® 2021
(stav k 20. 10. 2021, změna programu vyhrazena)

Úterý 23. listopadu 2021
730
800
900
900
920
940
1330
1300
1455
1600

Společná snídaně v zázemí pro vystavovatele v pavilonu V.
Otevření veletrhu pro studenty, učitele, odborné pedagogické poradce a veřejnost.
Slavnostní zahájení veletrhu a tisková konference v sále A pavilonu V.
Zahájení první přednášky v přednáškovém sále B.
Zahájení programu v Pedagogickém centru.
Zahájení první přednášky v přednáškovém sále A.
Ukončení programu v Pedagogickém centru.
Ukončení programu v přednáškovém sále B.
Ukončení programu v přednáškovém sále A.
Uzavření veletrhu pro veřejnost.

Středa 24. listopadu 2021
730
800
900
905
920
1310
1335
1435
1600
1900

Společná snídaně v zázemí pro vystavovatele v pavilonu V.
Otevření veletrhu pro studenty, učitele a veřejnost.
Zahájení první přednášky v přednáškovém sále B.
Zahájení první přednášky v přednáškovém sále A.
Zahájení programu v Pedagogickém centru.
Ukončení programu v Pedagogickém centru.
Ukončení programu v přednáškovém sále B.
Ukončení programu v přednáškovém sále A.
Uzavření veletrhu pro veřejnost.
Společenský večer, večerní prohlídka veletrhu a vyhlášení výsledků soutěže
o nejlepší expozici.

Čtvrtek 25. listopadu 2021
730
800
855
905
920
1330

Společná snídaně v zázemí pro vystavovatele v pavilonu V.
Otevření veletrhu pro studenty, učitele a veřejnost.
Zahájení první přednášky v přednáškovém sále B.
Zahájení první přednášky v přednáškovém sále A.
Zahájení programu v Pedagogickém centru.
Ukončení programu v Pedagogickém centru.
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1400
1430
1600

Ukončení programu v přednáškovém sále B.
Ukončení programu v přednáškovém sále A.
Uzavření veletrhu pro veřejnost.

Pátek 26. listopadu 2021
730
800
855
905
920
1240
1225
1220
1300
1400

Společná snídaně v zázemí pro vystavovatele v pavilonu V.
Otevření veletrhu pro studenty, učitele a veřejnost.
Zahájení první přednášky v přednáškovém sále B.
Zahájení první přednášky v přednáškovém sále A.
Zahájení programu v Pedagogickém centru.
Ukončení programu v Pedagogickém centru.
Ukončení programu v přednáškovém sále A.
Ukončení programu v přednáškovém sále B.
Závěrečná schůzka vystavovatelů, hodnocení veletrhu, v přednáškovém sále A.
Uzavření veletrhu pro veřejnost.

Program přednášek v průběhu veletrhu
GAUDEAMUS® 2021
(stav k 20. 10. 2021)

Aktuální seznam je k dispozici na www.gaudeamus.cz.

Úterý 23. listopadu 2021
Sál A
9:00 - 9:30
9:40 - 10:00
10:05 - 10:35
10:40 - 11:10
11:15 - 11:45
11:50 - 12:10
12:15 - 12:35
12:40 - 13:00
13:05 - 13:25
13:30 - 13:50
13:55 - 14:05
14:10 - 14:30
14:35 - 14:55

Sál B

9:00 - 9:10
9:15 - 9:55
10:00 - 10:20
10:25 - 10:55
11:00 - 11:30
11:35 - 11:55
12:00 - 12:20
12:25 - 12:45
12:50 - 13:00

Slavnostní zahájení veletrhu
Tady začíná tvůj příběh - Ostravská univerzita
UK v Bratislave, STU v Bratislave
VUT v Brně
Masarykova univerzita
Univerzita Pardubice
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
JCMM, z. s. p. o.
Dům zahraniční spolupráce
Campus France
Škoda Auto Vysoká škola, o.p.s.
Fulbright - studium v USA
University of New York in Prague
Univerzita Hradec Králové
ČVUT v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzita Karlova
Mendelova univerzita v Brně
CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
Policie České republiky
Prague City University
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Středa 24. listopadu 2021
Sál A
9:05 - 9:25
9:30 - 9:50
9:55 - 10:25
10:30 - 11:00
11:05 - 11:15
11:20 - 11:40
11:45 - 12:05
12:10 - 12:30
12:35 - 12:55
13:00 - 13:20
13:25 - 13:55
14:00 - 14:30
14:35 - 14:55

Sál B

9:00 - 9:10
9:15 - 9:55
10:00 - 10:20
10:25 - 10:55
11:00 - 11:30
11:35 - 11:55
12:00 - 12:30
12:35 - 12:45
12:50 - 13:10
13:15 - 13:35

Jak vám může e-portfolio Europassu pomoci k úspěchu
Tady začíná tvůj příběh - Ostravská univerzita
UK v Bratislave, STU v Bratislave
VUT v Brně
Škoda Auto Vysoká škola, o.p.s.
Univerzita Pardubice
Univerzita obrany – více než vysoká škola
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
JCMM, z. s. p. o.
Dům zahraniční spolupráce
Campus France
Masarykova univerzita
University of New York in Prague
Univerzita Hradec Králové
ČVUT v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzita Karlova
Mendelova univerzita v Brně
Vysoká škola ekonomická v Praze
Prague City University
VŠCHT v Praze
Fulbright - studium v USA

Čtvrtek 25. listopadu 2021
Sál A
9:05 - 9:25
9:30 - 9:50
9:55 - 10:25
10:30 - 11:00
11:05 - 11:35
11:40 - 12:40
12:45 - 13:05
13:10 - 13:30
13:35 - 13:55
14:00 - 14:30

Sál B

8:55 - 9:05
9:10 - 9:30
9:35 - 9:55
10:00 - 10:20
10:25 - 10:55
11:00 - 11:30
11:35 - 11:55
12:00 - 12:30
12:35 - 12:55

University of New York in Prague
Tady začíná tvůj příběh - Ostravská univerzita
Veterinární univerzita Brno
VUT v Brně
UK v Bratislave, STU v Bratislave
NEWTON University
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dům zahraniční spolupráce
Campus France
Masarykova univerzita
Univerzita Hradec Králové
Univerzita obrany – více než vysoká škola
Mendelova univerzita v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzita Karlova
Univerzita Pardubice
Vysoká škola ekonomická v Praze
JCMM, z. s. p. o.
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13:00 - 13:10
13:15 - 13:35
13:40 - 14:00

Škoda Auto Vysoká škola, o.p.s.
Fulbright - studium v USA
Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave

Pátek 26. listopadu 2021
Sál A
9:05 - 9:25
9:30 - 9:50
9:55 - 10:25
10:30 - 11:00
11:05 - 11:35
11:40 - 12:00
12:05 - 12:25

University of New York in Prague
Tady začíná tvůj příběh - Ostravská univerzita
Masarykova univerzita
VUT v Brně
UK v Bratislave, STU v Bratislave
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dům zahraniční spolupráce

Sál B
8:55 - 9:15
9:20 - 9:30
9:35 - 9:55
10:00 - 10:20
10:25 - 10:55
11:00 - 11:30
11:35 - 11:55
12:00 - 12:20
13:00 - 13:30

Fulbright - studium v USA
Univerzita Hradec Králové
Mendelova univerzita v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzita Karlova
JCMM, z. s. p. o.
Campus France
Závěrečná schůzka vystavovatelů

Program Pedagogického centra veletrhu
GAUDEAMUS® 2021
(stav k 20. 10. 2021)

Aktuální seznam je k dispozici na www.gaudeamus.cz.

Úterý 23. listopadu 2021
9:20 - 9:40
9:45 - 9:55
10:00 - 10:30
10:35 - 10:55
11:00 - 11:20
11:30 - 11:50
11:55 - 12:15
12:20 - 12:40
12:45 - 13:05
13:10 - 13:30

Univerzita obrany – více než vysoká škola
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoké učení technické v Brně
Studium v Bratislavě – Univerzita Komenského
a Slovenská technická univerzita
Ostravská univerzita
Univerzita Karlova
Mendelova univerzita v Brně
NEWTON University
MŠMT ČR – Povinné minimum pro budoucí studenty
a studentky vysoké školy
JCMM, z. s. p. o. – kariérové poradenství na školách

Středa 24. listopadu 2021
9:20 - 9:40
9:45 - 9:55
10:00 - 10:30
10:35 - 10:55
11:00 - 11:20

Univerzita obrany – více než vysoká škola
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoké učení technické v Brně
Masarykova univerzita
Ostravská univerzita
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11:30 - 11:50
11:55 - 12:05
12:10 - 12:20
12:25 - 12:45
12:50 - 13:10

Univerzita Karlova
Škoda Auto Vysoká škola, o.p.s.
Univerzita Hradec Králové
MŠMT ČR – Povinné minimum pro budoucí studenty
a studentky vysoké školy
JCMM, z. s. p. o. – kariérové poradenství na školách

Čtvrtek 25. listopadu 2021
9:20 - 9:40
9:45 - 9:55
10:00 - 10:20
10:35 - 10:55
11:00 - 11:20
11:30 - 11:50
11:55 - 12:15
12:20 - 12:40
školy
12:45 - 13:05
13:10 - 13:30

Ekonomická fakulta VŠB-TUO – tvoříme příběhy
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
University of New York in Prague
Studium v Bratislavě – Univerzita Komenského
a Slovenská technická univerzita
Ostravská univerzita
Univerzita Karlova
Mendelova univerzita v Brně
MŠMT ČR – Povinné minimum pro budoucí studenty a studentky vysoké
JCMM, z. s. p. o. – kariérové poradenství na školách
Výhody Europassu a EQF pro učitele, studenty i absolventy

Pátek 26. listopadu 2021
9:20 - 9:40
9:45 - 9:55
11:00 - 11:20
11:30 - 11:50
11:55 - 12:15
12:20 - 12:40

Výhody Europassu a EQF pro učitele, studenty i absolventy
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ostravská univerzita
Univerzita Karlova
MŠMT ČR – Povinné minimum pro budoucí studenty
a studentky vysoké školy
JCMM, z. s. p. o. – kariérové poradenství na školách

Vystavovatelé XXVII. ročníku veletrhu
GAUDEAMUS® 2021
(stav k 20. 10. 2021)

Aktuální seznam je k dispozici na www.gaudeamus.cz.
AMBIS vysoká škola, a.s.
Anglia Ruskin University, Velká Británie
Arts University Bournemouth, Velká Británie
Bmedic education s.r.o.
Bangor University, Velká Británie
Birmingham City University, Velká Británie
Bournemouth University, Velká Británie
Bournemouth University, Velká Británie
British and Irish Modern Music Institute (BIMM), Velká Británie
Brunel University London, Velká Británie
Buckinghamshire New University, Velká Británie
Business and Hotel Management School Switzerland (BHMS), Švýcarsko
Campus France Česká Republika
CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
CEVRO Institut, z.ú
Coolagent Brno/ Europair, s.r.o.
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
• Fakulta architektury
20

• Fakulta biomedicínského inženýrství
• Fakulta dopravní
• Fakulta elektrotechnická (FEL ČVUT)
• Fakulta informačních technologií
• Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
• Fakulta stavební
• Fakulta strojní
• Masarykův ústav vyšších studií
De Montfort University, Velká Británie
Do Rakouska na zkušenou
Dundalk Institute of Technology, Irsko
DZS - Dům zahraniční spolupráce
Edge Hotel School (University of Essex), Velká Británie
Europass ČR
Falmouth University, Velká Británie
Fulbrightova komise, EducationUSA,
Garanční systém finančního trhu
Heriot Watt University Dubai, Spojené Arabské Emiráty
IBA University, Německo
Institute of Technology, Sligo, Irsko
JCMM, z. s. p. o.
• Gymnázium, Střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace
• Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
• Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace
• Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace
• Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace
• Střední odborná škola a střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace
• Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace
• Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
• Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace
• Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
• Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace
• Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace
• Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
• Střední škola polytechnická Brno, příspěvková organizace
• Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
• Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace
• Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace
• Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova,
příspěvková organizace
• Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Olomouc
• Vyšší odborná škola a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace
• Základní škola a střední škola Tišnov, příspěvková organizace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
• Ekonomická fakulta
• Fakulta rybářství a ochrany vod
• Filozofická fakulta
• Pedagogická fakulta
• Přírodovědecká fakulta
• Teologická fakulta
• Zdravotně sociální fakulta
• Zemědělská fakulta
Liverpool Hope University
London Metropolitan University, Velká Británie
London South Bank University, Velká Británie
Masarykova univerzita
• Ekonomicko-správní fakulta
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• Fakulta informatiky
• Fakulta sociálních studií
• Fakulta sportovních studií
• Farmaceutická fakulta
• Filozofická fakulta
• Lékařská fakulta
• Pedagogická fakulta
• Právnická fakulta
• Přírodovědecká fakulta
Mendelova univerzita v Brně
• Agronomická fakulta
• Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
• Institut celoživotního vzdělávání
• Lesnická a dřevařská fakulta
• Provozně ekonomická fakulta
• Zahradnická fakulta
Middlesex University Dubai, Spojené Arabské Emiráty
Middlesex University, Velká Británie
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
Národní pedagogický institut
Newcastle University, Velká Británie
NEWTON University
Northumbria University, Velká Británie
Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická a vyšší odborná škola Brno
Ostravská univerzita
• Fakulta sociálních studií
• Fakulta umění
• Filozofická fakulta
• Lékařská fakulta
• Pedagogická fakulta
• Přírodovědecká fakulta
Oxford Brookes University, Velká Británie
Policie České republiky
Prague City University
• School of Art and Design
• School of Business
• School of Education
• School of Media and IT
Regent’s University London, Velká Británie
Royal Agricultural University, Velká Británie
SEPIE- Spanish Service for the Internationalization of Education
Sheffield Hallam University, Velká Británie
Skupina ČEZ
Slezská univerzita
• Fakulta veřejných politik v Opavě
• Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
• Fyzikální ústav v Opavě
• Matematický ústav v Opavě
• Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
• Fakulta architektúry a dizajnu
• Fakulta elektrotechniky a informatiky
• Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
• Fakulta informatiky a informačných technológií
• Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
• Stavebná fakulta
• Strojnícka fakulta

22

• Ústav manažmentu
SOAS, University of London, Velká Británie
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.
Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická, s.r.o.
Southampton Solent University, Velká Británie
SRH Berlin University of Applied Sciences, Německo
SRH University Heidelberg, Německo
Swansea University, Velká Británie
ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s.
Teesside University, Velká Británie
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí
University for the Creative Arts, Velká Británie
University of Bedfordshire, Velká Británie
University of Birmingham Dubai, Spojené Arabské Emiráty
University of Birmingham, Velká Británie
University of Bolton, Velká Británie
University of Bradford, Velká Británie
University of Central Lancashire, Velká Británie
University of Cumbria, Velká Británie
University of Derby, Velká Británie
University of Essex, Velká Británie
University of Gloucestershire, Velká Británie
University of Greenwich, Velká Británie
University of Hertfordshire, Velká Británie
University of Huddersfield, Velká Británie
University of Chichester, Velká Británie
University of Lincoln, Velká Británie
University of Liverpool, Velká Británie
University of New York in Prague
University of Northampton, Velká Británie
University of Plymouth, Velká Británie
University of Portsmouth, Velká Británie
University of Reading, Velká Británie
University of South Wales, Velká Británie
University of Suffolk, Velká Británie
University of Sunderland, Velká Británie
University of the West of England, Bristol, Velká Británie
University of West London, Velká Británie
University of Westminster
University of Winchester
University of Worcester
Univerzita Hradec Králové
• Fakulta informatiky a managementu
• Filozofická fakulta
• Pedagogická fakulta
• Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova
• lékařská fakulta
• lékařská fakulta
• lékařská fakulta
• Evangelická teologická fakulta
• Fakulta humanitních studií
• Fakulta sociálních věd
• Fakulta tělesné výchovy a sportu
• Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
• Filozofická fakulta
• Husitská teologická fakulta
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• Katolická teologická fakulta
• Lékařská fakulta v Hradci Králové
• Lékařská fakulta v Plzni
• Matematicko-fyzikální fakulta
• Pedagogická fakulta
• Právnická fakulta
• Přírodovědecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
• Evanjelická bohoslovecká fakulta
• Fakulta managementu
• Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
• Fakulta sociálnych a ekonomických vied
• Fakulta telesnej výchovy a športu
• Farmaceutická fakulta
• Filozofická fakulta
• Jesseniova lekárska fakulta v Martine
• Lekárska fakulta
• Pedagogická fakulta
• Právnická fakulta
• Prírodovedecká fakulta
• Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Univerzita obrany
• Fakulta vojenského leadershipu
• Fakulta vojenského zdravotnictví
• Fakulta vojenských technologií
Univerzita Palackého v Olomouci
• Cyrilometodějská teologická fakulta
• Fakulta tělesné kultury
• Fakulta zdravotnických věd
• Filozofická fakulta
• Lékařská fakulta
• Pedagogická fakulta
• Právnická fakulta
• Přírodovědecká fakulta
Univerzita Pardubice
• Dopravní fakulta Jana Pernera
• Fakulta ekonomicko-správní
• Fakulta elektrotechniky a informatiky
• Fakulta filozofická
• Fakulta chemicko-technologická
• Fakulta restaurování
• Fakulta zdravotnických studií
Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave
Inštitút manažmentu
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
• Fakulta aplikované informatiky
• Fakulta humanitních studií
• Fakulta logistiky a krizového řízení
• Fakulta managementu a ekonomiky
• Fakulta multimediálních komunikací
• Fakulta technologická
• Univerzitní institut
Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s.r.o.
Veterinární univerzita Brno
• Fakulta veterinární hygieny a ekologie
• Fakulta veterinárního lékařství
VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, Hradec Králové
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Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
• Ekonomická fakulta
• Fakulta bezpečnostního inženýrství
• Fakulta elektrotechniky a informatiky
• Fakulta materiálově-technologická
• Fakulta stavební
• Fakulta strojní
• Hornicko-geologická fakulta
Vysoká škola ekonomická v Praze
• Fakulta financí a účetnictví
• Fakulta informatiky a statistiky
• Fakulta managementu
• Fakulta mezinárodních vztahů
• Fakulta podnikohospodářská
• Národohospodářská fakulta
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
• Fakulta chemické technologie
• Fakulta chemicko-inženýrská
• Fakulta potravinářské a biochemické technologie
• Fakulta technologie ochrany prostředí
• Ústav ekonomiky a managementu
Vysoká škola logistiky o.p.s.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
Vysoká škola obchodní a hotelová Brno
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Vysoká škola polytechnická Jihlava
AMBIS vysoká škola, a.s.
Vysoká škola sociálně správní, Prigo
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoké učení technické v Brně
• CEITEC - Středoevropský technologický institut
• Centrum sportovních aktivit
• Fakulta architektury
• Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
• Fakulta chemická
• Fakulta informačních technologií
• Fakulta podnikatelská
• Fakulta stavební
• Fakulta strojního inženýrství
• Fakulta výtvarných umění
• Ústav soudního inženýrství
Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, spol. s r. o.
Vyšší odborná škola publicistiky
Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace
www.scio.cz, s.r.o.
Západočeská univerzita v Plzni
• Fakulta aplikovaných věd
• Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
• Fakulta ekonomická
• Fakulta elektrotechnická
• Fakulta filozofická
• Fakulta pedagogická
• Fakulta právnická
• Fakulta strojní
• Fakulta zdravotnických studií
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