ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO DOPROVODNOU VÝSTAVU FIREM
PLÁN DOPROVODNÉ VÝSTAVY
Vážení vystavovatelé,
zasíláme Vám organizační pokyny a informace k doprovodné výstavě Intenzivního kurzu IBD, který
se koná ve dnech 6. – 7. prosince 2007 v Konferenčním centru Hotelu Ilf Praha, Budějovická 15/743,
Praha 4. Účelem těchto pokynů je poskytnout Vám potřebné informační zázemí pro účast na
doprovodné výstavě. Současně Vám se stejným záměrem zasíláme aktuální plán doprovodné
výstavy.

1. Doprovodná výstava zúčastněných firem je umístěna ve foyer a chodbách Kongresového
centra Hotelu Ilf Praha (meziposchodí v hotelovém foyer). Přístup přízemím přes hotelovou
recepci, hotelové foyer a schodištěm či výtahem do meziposchodí. Vykládka a nakládka
materiálů na parkingu Hotelu Ilf Praha, včetně možnosti rezervovat si hlídané parkování po
celou dobu akce v recepci hotelu (cena parkovného je 160,-Kč/den).

2. Prezentace na doprovodné výstavě je možné instalovat dne 5. prosince od 18,00 do 20,00
hod. nebo 6. prosince od 07,00 do 08,00 hod., likvidaci je nutné provést dne 7. prosince do
14,00 hod. Provozní doba doprovodné výstavy ve dnech 6. prosince 2007 je od 07,00 do
19,00 hod a 7. prosince 2007 od 8,30 do 12,30 hod.

3. Součástí výstavní plochy je stůl (130 x 60 cm) s ubrusem a dvě židle. Objednávku dalšího
vybavení (přípojka el. energie, další inventář) je možné uplatnit za úhradu (dle platného
ceníku) u organizátora písemně na elektronické adrese office@congressprague.cz před
akcí, nebo na místě dne 5. nebo 6. prosince v registraci.

4. Součástí služeb pro maximálně dva reprezentanty vystavující firmy je občerstvení v rozsahu
poskytovaném účastníkům kurzu. Jména reprezentantů prosíme nahlásit organizátorovi kurzu
na elektronickou adresu office@congressprague.cz do 4. prosince 2007.

5. Organizátorem kurzu je Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445
815, 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office@congressprague.cz (odpovědný zástupce:
Petra Revická, tel.: 241 445 759).
6. Reprezentanti vystavující firmy nemají přístup na odborný program Intenzivního kurzu
z důvodu, že programu se účastní vymezený počet registrovaných účastníků.

7. Aktuální informace a program Intenzivního kurzu IBD najdete na web. stránkách České
gastroenterologické společnosti a na www.congressprague.cz/ibd2007.

V Praze dne 21. listopadu 2007

Za Congress Prague,
organizátora Intenzivního kurzu IBD
Pavel Revický

