Szanowni Państwo,
w związku ze zbliżającymi się targami KRAKDENT® 2019 uprzejmie prosimy
o dokładne zapoznanie się z podanymi informacjami technicznymi dotyczącymi targów. Jednocześnie
przypominamy o obowiązku przesłania formularza 3C – „OŚWIADCZENIE WYKONAWCY ZABUDOWY
STOISKA – POWIERZCHNIA NIEZABUDOWANA” oraz przesłanie projektu stoiska do akceptacji przez
Dział Organizacji Technicznej. Projekt powinien przedstawiać w czytelnej formie zabudowę stoisk/-a
w 2 rzutach z określeniem jego wysokości i zawierać niezbędny opis. Przedłożony projekt powinien
obejmować przyznaną powierzchnię, być zgodny z prawem budowlanym oraz innymi przepisami i
normami obowiązującymi w Polsce, a także z regulaminami obowiązującymi w EXPO Kraków.
Przypominamy, że maksymalna wysokość stoisk wynosi 6,5m, z wyłączeniem stoisk D1-D7, D50-D61,
D105-D110 gdzie maksymalna wysokość stoisk wynosi 4,2m oraz stoisk P1-P5 gdzie maksymalna
wysokość stoisk wynosi 3m. W hali Dunajec wysokość zabudowy została określona i podana w
załączniku „PLAN TECHNICZNY HALI Z ZAZNACZENIEM WYSOKOŚCI”.
Terminarz:
8-9.04.2019 (poniedziałek-wtorek)
10.04.2019 (środa)
11-13.04.2019 (czwartek-piątek-sobota)
13-14.04.2019 (sobota-niedziela)

montaż stoisk
dzień montażowy dla Wystawców
dni targowe
demontaż stoisk

Miejsce targów:
EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9 (przecznica od ul. Centralnej),
GPS: N50° 3' 36" E20° 0' 26"
Montaż stoisk:
Bezpłatne dni montażowe 8-9.04.2019 (poniedziałek-wtorek), godz. 8.00-20.00.
Możemy Państwu udostępnić halę wystawienniczą przed powyższymi dniami montażowymi
począwszy od 6.04.2018 w godz. 8.00-18.00. Koszt wcześniejszego montażu wynosi: 500 zł/dzień +
VAT. Opłata ta musi zostać uregulowana przed przyjazdem ekipy montażowej na teren EXPO Kraków
(najpóźniej do dnia 2.04.2019).
Zwracamy uwagę, iż prace montażowe związane z budową stoisk muszą być zakończone najpóźniej
9.04.2019 (wtorek) do godz. 20.00, dlatego prosimy odpowiednio zaplanować przyjazd oraz prace
przygotowawcze swojej ekipy. Dzień 10.04.2019 (środa) jest dniem montażowym wyłącznie dla
Wystawców przeznaczonym na aranżację stoiska oraz montaż eksponatów.

Wejście na halę:
Ekipy montażowe mogą poruszać się po terenie targów wyłącznie z widocznymi identyfikatorami
montażowymi, które w dniu Państwa przyjazdu wydawać będzie Kierownik Hali Pan Mariusz Czech
(tel. 501 691 231).
Uwaga!
Warunkiem wejścia na halę i rozpoczęcia prac montażowych jest akceptacja przez Dział Organizacji
Technicznej przesłanych uprzednio projektu i dokumentacji technicznej stoiska.
Uwagi organizacyjne i porządkowe:
W związku z obowiązującymi na hali wystawienniczej regulaminami:
 Przepisy techniczne EXPO Kraków dla wykonawcy zabudowy stoiska
 Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 Regulamin korzystania z obiektów EXPO Kraków.
prosimy o zapoznanie się z ich treścią oraz ich bezwzględne przestrzeganie.
Przypominamy również, o istniejącym obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu numeru
stoiska.
Wykonawca zabudowy stoisk może opuścić halę EXPO Kraków dopiero po usunięciu z niej wszelkich
kartonów, opakowań itp. tak w dniu montażu, jak i po demontażu stoisk. Zwracamy szczególną
uwagę na konieczność zastosowania odpowiednich taśm montażowych do wykładzin,
umożliwiających ich bezproblemowe odklejenie z posadzki hali. W przeciwnym wypadku obciążeni
Państwo będziecie kosztami ich usunięcia w kwocie 30 PLN netto + VAT za każdy metr bieżący
pozostawionej taśmy.
Jednocześnie informujemy, że w halach wystawienniczych EXPO Kraków obowiązuje zakaz palenia!
Demontaż stoisk obcych:
Demontaż zabudowy możliwy jest w sobotę 13.04.2019 od godziny 17.00 do 24:00 oraz w niedzielę
14.04.2019 od 08:00 do 16:00.
Samochody dostawcze i ciężarowe firm wykonujących zabudowę stoiska wpuszczane będą na teren
targów dopiero od godziny 19.00 w dniu 13.04.2019 (sobota).

Z poważaniem
Mateusz Kania
Kierownik Działu Organizacji Technicznej

