Pokyny pro vystavovatele
PARK SVOBODY OKOLO ZÁMKU

Vystavovatelé přivezou své vystavované vozy nebo motocykly (exponáty) na vozíku nebo
přijedou po vlastní ose.
1) Přivezení exponátu na vozíku za dodávkou
Pro vyložení exponátu z vozíku je možné zaparkovat v prostoru odstavného parkoviště na
autobusovém nádraží (viz. mapa č. 1) a po složení jen přejet s exponátem přes hlavní na
ulici Bartošovu (vytiskněte si parkovací lístek u závory, výjezd po 18 zdarma). V areálu
jsou 2 oficiální vjezdy (A a B), kterými je možné navézt exponáty na jejich místo.
Exponáty, které jsou v sekci A vjedou s exponáty vjezdovou bránou A, exponáty ze sekce
B vjedou bránou B. Exponát bude od vjezdu do areálu dotlačen na své místo označené
číslem postu s pomocí pořadatelské asistence.
2) Přivezení exponátu po vlastní ose
Exponát najede přímo do Bartošovi ulice (vytiskněte si parkovací lístek u závory, výjezd po
18 zdarma). V areálu jsou 2 oficiální vjezdy (A a B), kterými je možné navézt exponáty na
jejich místo. Exponáty, které jsou v sekci A vjedou s exponáty vjezdovou bránou A,
exponáty ze sekce B vjedou bránou B. Exponát bude od vjezdu do areálu dotlačen na své
místo označené číslem postu s pomocí pořadatelské asistence.
Každý vystavovatel má na svou výstavku o jednom voze k dispozici místo o rozměru cca
4x5 metrů (š x h) a nebo prostor poloviční pro motocykl. Vystavovaný exponát bude
postaven v případě travnaté plochy tak, aby přední kola byly jen kousek za úrovní travnaté
plochy. Za svým vystavovaným vozem může vystavovatel postavit stánek, židle, stoly a
další věci pro svou potřebu během výstavy. V žádném případě však nesmí zaparkovat
dodávku, popřípadě další vůz za svůj exponát na travnatou plochu. Pod každé kolo
vystavovaných exponátů je nutné umístit dřevěné desky dodané pořadatelem akce (dle
obrázku č. 2) tak, aby se exponát nedotýkal travnaté plochy.
Příjezd do areálu je možný v sobotu 06. 04. od 6:00 do 8:30. Pozdější příjezd nebude
umožněn z důvodu příchodu návštěvníků. Samotná výstava bude od 10:00 do 18:00.
Teprve až po 18:30 bude umožněno odjet s vystavovaným exponátem z areálu.
Děkujeme za dodržování těchto pokynů.
Organizační tým Czech Drive

