Propozice
Soutěžní přehlídky stavebních
řemesel SUSO

2019

PROGRAM
http://suso.cz/program
Na tomto odkaze jsou pro účastníky finále při výstavě FOR ARCH 2019 informace o ubytování, požární
předpisy, smlouva o výpůjčce, program, mapa výstaviště, soutěžní podmínky, atd…

SRAZ, REGISTRACE A DŮLEŽITÉ FORMULÁŘE!!!
Účastníci SOUTĚŽE OBORU kameník a kamenosochař dorazí 17. 9. mezi 8.00 a 9.00
do Haly 6, která sousedí se Vstupní halou v areálu PVA EXPO PRAHA.
Vyložení verze I
Nářadí a stolice z automobilu vyložit aniž by se vjíždělo do areálu. Parkování je na štěrkovém
parkovišti, parkovací karty obdržíte po příjezdu. Pro vstup a vyložení využijte postranní bránu z
parkoviště.
NÁVOZ
• soutěžního materiálu
• reklamních nosičů
• nářadí
• kamenických stojanů
• výrobků na ukázku

Expozice pro soutěž oboru kameník a kamenosochař bude v Hale 6, studenti budou pohromadě ve
vlastní šatně.

NÁVOZ NÁŘADÍ A MATERIÁLU
Registrace
Bude provedena mezi 9.00 až 10.00 dle času Vašeho příjezdu.
• studenti ověří datum narození, prokáží svou totožnost a podepíší registrační formulář
• doprovázející pedagog podepíše formulář na stravné
• doprovázející pedagog odevzdá podepsaný formulář Všeobecných zásad bezpečnosti a
ochrany zdraví v areálu, viz příloha
• doprovázející pedagogové obdrží kartičky SUSO
• obdržíte vstupenky pro vstup na další dny veletrhu

Všechny formuláře požadované formuláře od nás obdržíte.
VSTUPENKY PRO HOSTY, ČLENY SVAZU, POROTCE, VIP OSOBY, ŘEDITELE
Elektronickou poštou Vám posílám elektronické vstupenky, které je možné si vytisknout. Pro
porotce v první den doporučuji si vstupenky vytisknout.
Pro Vaši firmu/školu je vygenerován následující unikátní odkaz:
==========================================================
Pozvánka od vystavovatele ABF, a.s. - Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO

http://forarch.cz/rocnik/info?v=baf19a860d5e44ca
257402ee7b38d59a
•česky:

==========================================================

PROVOZ VÝSTAVIŠTĚ A PARKOVÁNÍ
Vstup
Pro vstup a volný pohyb po areálu obdrží všichni účastníci kartičky SUSO.
Parkování
17. – 20. 9. 2019 – na parkovišti, účastníci obdrží parkovací karty, které budou nepřenosné.
Pro vstup dalších účastníků škol si zajistěte hromadné vstupenky ke stažení na www.forarch.cz,
Platí pouze ve dnech 17. až 20. 9. 2019

UBYTOVÁNÍ
Ubytování je zajištěno v Hotelu ARKO. Seznamy ubytovaných jsou opět ke stažení
www.suso.cz. Na recepci budou mít k dispozici jmenné seznamy, dle kterých budete ubytováni.
Depozit, při nástupu k ubytování může být žádáno složení vratné zálohy na každý obsazený pokoj 500
Kč. Záloha bude navrácena v případě vrácení nepoškozeného hotelového pokoje.
Platba za ubytování před soutěží proběhne při příjezdu na recepci 17. 9. 2018 proti daňovému
dokladu. Částka je 440 Kč/os.
Parkování je poblíž hotelu a je zpoplatněno. Informace k parkování dostanete na recepci hotelu.
Částka je 105 Kč/den. Dá se parkovat také v okolí hotelu zdarma.
Snídaně jsou zajištěny a budou připraveny od 7:30. Vše je zařízeno přesně dle požadavků v
přihláškách.
Stravné, pedagogové podepíší formulář s hodnotou stravného 80 Kč/den. Obědy budou podávány
přímo v Hale 6 v místnosti určené pro prezentace. Pro účastníky SUSO bude připraveno cenově
dostupné odpolední občerstvení.
Občerstvení, přes den soutěžící dostanou během soutěže ovoce, jogurt. K dispozici bude fontána s
pitnou vodou.
Večeře, si zajišťují všichni účastníci ve své režii.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností, mě neváhejte kontaktovat.
S pozdravem,
David Surmaj
Manažer SUSO
ABF, a.s.,
Dělnická 12, 170 00 Praha
GSM: +420 739 003 174, Tel.: +420 222 891 143
e-mail: surmaj@abf.cz, web: www.suso.cz, www.abf.cz

