
 
 
Szanowni Pa ństwo!   
 

DZIEŃ TECHNICZNY Targów DNI URODY I SPA 2012  
piątek  20.04.2012 r., od godziny 12.00-22.00.  

 
• ADRES OBIEKTU WYSTAWIENNICZEGO  

 
Ul. Wystawowa 1 (wjazd od ul, Kopernika) 
51-618 Wrocław 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plik z mapką w załączniku 
 
Odbiór identyfikatorów i przepustek samochodowych d la wystawców  
w piątek 20.04.2012 od godz. 12.00 w Biurze Targów w hol u głównym.  
 

• GODZINY OTWARCIA DLA WYSTAWCÓW:  
 
 20 kwietnia 2012  (piątek)   12.00-22.00 
 21 kwietnia  2012 (sobota)  08:00-18:30 
 22 kwietnia 2012  (niedziela)  09.30–24.00 
 

• TELEFONY DO BIURA TARGÓW  
 
Tel. kom. 506 616 907  Waldemar Sieczka – sprawy techniczne 
(od wtorku 17.04.2012)  
 
Tel. 784 910 195 – Biuro Targów 
(od piątku 20.04.2012) 



 
 

� MONTAŻ STOISK: 
 

• STOISKA Z INDYWIDUALN Ą ZABUDOWĄ: 
 

Rozpocz ęcie monta żu stoisk z indywidualn ą zabudow ą  

w piątek 20.04.2012 od godz. 12.00 

W przypadku gdy zagospodarowanie stoiska wymaga dużych nakładów czasowych 

wystawcy zobowiązani są poinformować o tym organizatora targów. Jest możliwość 

rozpoczęcia budowy stoiska wcześniej po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby  

u Organizatora – zgłoszenia telefonicznie najpó źniej do czwartku 19.04.2012  

do godz. 12.00  

 
Prosimy pami ętać, że mocowanie wykładzin na stoisku z indywidualną zabudową możliwe 

jest TYLKO I WYŁĄCZNIE z wykorzystaniem lekkiej dwustronnej taśmy żelowej. Możliwość 

zamówienia w Biurze Targów najpóźniej do 19.04.2012 godz. 12.00  

 
• STOISKA  ZABUDOWANE:  

 
Wystawcy, którzy mają zamówione stoiska zabudowane, proszeni są o stawienie się w 

Biurze Targów podczas dnia technicznego, tj. piątek 20.04.2012 r. w godz. 14.00-21.00.  

 
JEŻELI ELEMENTY DO BUDOWY STOISKA MAJ Ą SZEROKOŚĆ  

WIĘKSZĄ NIŻ 3m – PROSIMY O ZGŁOSZENIE TEGO FAKTU  
NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 19.04.2012 

 
Przypominamy,  że na terenie obiektu wystawienniczego istnieje bezwzgl ędny zakaz 

przyklejania czegokolwiek do ścian obiektu.  W przypadku stoisk zabudowanych 

przyklejanie czegokolwiek do elementów zabudowy jest możliwe po wcześniejszym 

zgłoszeniu u Organizatora. 

 
� DEMONTAŻ STOISK: 

 
Demontaż stoisk odbywa się w niedzielę 22.04.2012 od godziny 18.00 do 24.00 .  

Zgodnie z regulaminem targów, nie ma możliwości wcześniejszego demontażu stoisk  

niż w podanych powyżej godzinach. 

WSZYSTKICH WYSTAWCÓW PROSIMY O KRÓTK Ą INFORMACJĘ  
O DNIU I GODZINIE PRZYBYCIA NA TARGI. 

 



 
 

• WÓZEK WIDŁOWY I WÓZKI PALETOWE  
 
PROSIMY O ZGŁOSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WÓZEK WIDŁO WY –  
do dnia 19.04.2012 – godz. 12.00  
 
Wózki paletowe i platformowe będą wydawane na dowód osobisty przy  BIURZE TARGÓW  

w holu głównym . Prosimy mieć na uwadze, że liczba wózków paletowych jest ograniczona 

co może generować dłuższy czas oczekiwania. 

 
• PARKINGI 

DZIEŃ TECHNICZNY –PIĄTEK 20.04.2012 
W dzień techniczny (piątek-20.04.2012) przy bramie wjazdowej należy podać nazwę firmy, 

następnie zostanie wydana bezpłatna przepustka montażowa. Należy na niej koniecznie 

wpisać nazwę firmy i nr kontaktowy do kierowcy i pozostawić w widocznym miejscu za szybą 

samochodu. Prosimy parkowa ć tylko w miejscach wskazanych przez ochron ę obiektu.  

 
DNI TARGOWE (sobota, niedziela)  – 21-22.04.2012 

Wystawcy, którzy zamówili i odebrali w Biurze Targów przepustki samochodowe uprawnieni 

są do wjazdu i zaparkowania samochodu osobowego lub dostawczego na terenach 

targowych tylko i wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.  

 
Firmy, które nie zamówiły przepustki samochodowej m ogą to zrobi ć najpó źniej do 

czwartku 19.04.2012. W zamówieniu prosimy podać imię i nazwisko oraz nr telefonu 

kierowcy samochodu, a także nr rejestracyjny auta. Koszt to 50zł netto. 

 
• OCHRONA STOISK 

Stoiska zostaną objęte ochroną po ich protokolarnym przekazaniu w następujących 

godzinach: 
 

20 kwietnia 2012  – piątek / sobota   20.00 – 09.00 
21 kwietnia 2012  – sobota / niedziela  18.00 – 09.00 
 

UWAGA!  
Firma ochraniająca nie ponosi odpowiedzialności za stoiska, które nie zostały 

przekazane protokolarnie. 

 
• GODZINY OTWARCIA DLA ODWIEDZAJ ĄCYCH: 

 21 kwietnia  2012 (sobota)  10:00-18:00  
 22 kwietnia 2012  (niedziela)  10:00-18:00 


