GAUDEAMUS – AKADÉMIA BRATISLAVA 2022
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PLATNÝ V AREÁLI INCHEBA EXPO BRATISLAVA
I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA, SUBDODÁVATELIA
1. Subdodávatelia vystavovateľa sú povinní dodržiavať všetky podmienky BOZP pri
výkone prác svojich pracovníkov. Zabezpečiť na vlastné náklady revíziu vlastných
elektro rozvodov. Túto revíziu spracovanú revíznym technikom musí predložiť
organizátorovi najneskôr pred začatím akcie. V prípade, že elektroinštalácia, ktorú
si na vlastné náklady zabezpečuje vystavovateľ, resp. subdodávatelia
vystavovateľa, nezodpovedá bezpečnostným predpisom najmä požiadavkám STN
341010, 34120, 341050, 341090 a ostatným súvisiacim STN, je vystavovateľ
povinný zistené nedostatky odstrániť. V prípade, že tieto nebudú v stanovenom
termíne odstránené, nepovolí organizátor užívanie expozície vystavovateľa.
2. Vystavovateľ a všetky subdodávateľské firmy sú povinné zabezpečiť pri výkone
svojich prác aj poriadok /priebežne počas celého dňa/ a každý deň pri odchode
z haly D musia zanechať daný priestor čistý.
3. V hale D a všetkých súvisiacich priestoroch je prísny zákaz fajčenia a manipulácie
s otvoreným ohňom.
4. Navážanie materiálu do haly D je možné iba cez vstupy k tomu určené
organizátorom.
5. Všetky subjekty pohybujúce sa v priestoroch výstaviska sú povinné sa správať tak,
aby nedošlo k poškodeniu majetku Incheba a.s..
II. ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC
1. Časový harmonogram montážnych práca a ich špecifikácia:
Montáž:
2.10.2022 od 7.30 hod do 19.30 hod.
3.10.2022 od 8.00 hod do 18.00 hod.
Demontáž:
6.10.2022 od 14.30 hod do 23.30 hod.
Výškové práce a umiestňovanie bremien na stropnú konštrukciu možno
uskutočniť len v súlade s bodom I. odsek 1 tohto Prevádzkového
poriadku. V prípade porušenia tohto ustanovenia Prevádzkového
poriadku, bude zavesené bremeno odstránené.
III. OSTANÉ USTANOVENIA
1. V prípade, že bude pre vystavovateľa zabezpečovať akékoľvek prípojky, ktoré si
vyžadujú podľa platných zákonov v SR revízne správy, musí subdodávateľ
postupovať podľa /bodu I. odsek 1/ tohto prevádzkového poriadku. Subdodávateľ
je povinný revízne správy predložiť organizátorovi pred začiatkom akcie.
Subdodávateľ je tiež povinný predložiť organizátorovi plán realizovanej
elektroinštalácie, na ktorú si nechal vyhotoviť revíznu správu.

2. Počas doby priebehu akcie musia byť všetky únikové otvory z bezpečnostných
dôvodov otvorené.
3. Opieranie rôznych materiálov o steny interiéru a exteriéru hál nie je dovolené.
4. Vjazd motorovými vozidlami do hál je zakázaný.
5. Zasahovať do konštrukcie haly, elektrických zariadení a rozvodov vody je zakázané.
Umiestnenie bremien na stropnú konštrukciu možno len v súlade s bodom I. odsek
2 a bodom II.
6. Realizátor expozície je povinný na požiadanie technika haly preukázať sa svojou
odbornou spôsobilosťou a oprávnení na vykonávanie príslušných odborných prác.
7. Realizátor expozície je povinný riadiť sa pokynmi zodpovedného technika haly.

V Bratislave dňa: ………………..

V Bratislave dňa: ………………..

........................................................ .........................................................
za vystavovateľa
za subdodávateľa

