DOBRO JE VEDETI
Informacije za razstavljavce
PARKIRANJE bo v času razstave omogočeno na igrišču v bližini dvorane tržiških olimpijcev. Na tem
parkirišču v času dogodka izvozi ne bodo možni, oziroma le z dovoljenjem vodje varnostne službe ali v
nujnih primerih. Zato naprošamo vse tiste, ki želijo prosto gibanje v času razstave, naj parkirajo na drugih
javnih parkiriščih v Tržiču (parking BPT, tržnica, Zdravstveni dom, Vrtec Palček), parkirna mesta pred
dvorano naj prepustijo obiskovalcem. Prosimo za upoštevanje navodil varnostne službe. Vožnjo je potrebno
prilagoditi razmeram na cestišču.
NAČRT PARKIRIŠČ

VAROVANJE
Za varovanje premoženja in urejanje prometa na prireditvi bo poskrbljeno. Varovanje premoženja bodo
opravljali varnostniki pooblaščene varnostne službe. Parkiranje in prometni režim pa naši reditelji. Vsak

razstavljavec je dolžan sam skrbeti za svoj razstavni prostor. V primeru težav naj se takoj obrne na
varnostno službo. Po koncu razstave ne odgovarjamo za pozabljene stvari. Zagotovljeno je tudi nočno
varovanje. Dvorana je opremljena z video nadzornim in alarmnim sistemom.
PRIHODI:
1. Razstavljavci glavna dvorana in zgornja etaža in preddverje DTO:
Prihod na razstavišče je v PETEK, 10. maja od 16. ure naprej.
Urejanje razstavnih prostorov poteka do 20. ure.
Dostop glavna dvorana službeni vhod sever spodaj;
Dostop zgornja etaža službeni vhod sever zadaj;
Dostop predverje glavni vhod;
2. Razstavljavci glavna dvorana in zgornja etaža in preddverje DTO:
Prihod na razstavišče je v SOBOTO, 11. maja, od 7.30 ure naprej.
Dostop službeni vhod sever spodaj, dostop zgornja etaža službeni vhod sever zadaj.
Urejanje razstavnih prostorov se zaključi ob 8.30 uri.
Prosimo, da ne zamujate s prihodom na razstavni prostor!
Zaradi otvoritve 47. MINFOSa morajo biti vsa razstavna mesta urejena in pripravljena do 8.30 ure.
OSTALO
Službeni vhod sever zadaj bo v NEDELJO, 12. maja, za prihod vseh razstavljavcev odprt ob 8.uri. Odprtje 45.
MINFOSa bo za razstavljavce in povabljene goste v soboto, 11. maja ob 9. uri v Dvorani tržiških olimpijcev.
Razstava in spremljevalni dogodki bodo na ogled obiskovalcem v soboto od 9.30 do 19. ure in v nedeljo, od
9. do 18.ure. Samovoljno zapuščanje in pospravljanje razstavnega prostora pred koncem razstave ni
dovoljeno, prav tako ne prevažanje in iznos večje količine eksponatov. Pospravljanje razstavnih prostorov
bo v nedeljo od 18. ure naprej. Do službenih vhodov dostopate tako kot pri prihodu za urejanje raz.
prostorov.
AKREDITACIJA
Akreditacijo boste prejeli ob prihodu na razstavni prostor. Brez priponk ne boste imeli prostega vstopa na
razstavni prostor, zato prosimo razstavljavce, da imajo vedno ob prihodih in izhodih vedno s seboj
akreditacijske kartice zaradi preverjanja varnostne službe. Akreditacija velja le za eno osebo (navedeno ob
prijavi). Posojanje in menjava akreditacij ni dovoljena in se lahko kaznuje z odvzemom le-te.
DOSTAVA
Priporočamo, da imate s seboj lastne vozičke za prevoz eksponatov na razstavni prostor.
ČISTOČA
Vsak razstavljavec naj med in po končani razstavi zapusti čim bolj čist prostor. Odpadki se ločeno odlagajo v
zabojnike za ločevanje odpadkov, ki bodo nameščeni pri službenem vhodu zadaj.

PREGLED PRODAJNIH PRIMERKOV
Organizator bo izvedel nadzor prodajnih primerkov (fosilov in mineralov), zato morajo vsi prodajni
razstavljavci ustrezno označiti primerke in navesti ali gre za ponaredek, naravni izdelek ali umetni material.
POMEMBNO!
Razstavljanje in prodaja radioaktivnih mineralov nista dovoljena. V primeru neupoštevanja navodila bo
razstavljavec pozvan, da primerke odstrani in odpelje.
USTREZNOST REFLEKTORSKIH LUČI
Pred začetkom razstave bomo izvajali pregled reflektorskih luči, zato prosimo za uporabo brezhibnih
reflektorjev. Na razstavnih prostorih ni dovoljena uporaba drugih porabnikov elektrike (kuhalniki, avtomati
za kavo in podobno).
ELEKTRO PRIKLJUČKI IN PODALJŠKI
Naprošamo razstavljavce, da imajo s seboj obvezno svoje rezervne podaljške. Poskrbljeno bo za dežurno
elektro službo, vendar vas vseeno naprošamo za potrpežljivost v primeru izpadov, za katere so običajno
vzrok neustrezni reflektorji in nedovoljena uporaba ostalih elektro naprav na razstavnih prostorih. Uporaba
kuhalnikov in podobnih naprav na razstavnem prostoru zaradi požarne varnosti ni dovoljena. za odstranitev
bo poskrbela dežurna elektro ali požarna služba. Težave z izpadi elektrike se sporočajo dežurnim na Info
točki Turističnega DRUŠTVA PLAC Tržič.
PRIPOROČILO ORGANIZATORJA GLEDE PRODAJE NA RAZSTAVIŠČU
V skladu z veljavno zakonodajo republike slovenije je za prodano blago kupcem potrebno izdajati račune. To
določilo velja za pravne in fizične osebe.
ZA VSE INFORMACIJE VAM BOMO NA VOLJO VSI ZAPOSLENI NA MINFOSU IN VARNOSTNA SLUŽBA.
Informacije bodo v času prireditve na voljo tudi v tpic tržič v vhodni etaži, pri blagajni MINFOSa na vhodu in
na sprejemni Info točki Turističnega DRUŠTVA PLAC Tržič.
KONTAKT
Vodja prireditve: Peter Miklič, GSM 041 477 609
V primeru problemov se lahko brez skrbi obrnete na koga od zgoraj navedenih, saj bomo vedno prisotni v
bližini. Naprošamo pa vas tudi za potrpljenje in strpnost.
Veliko uspeha pri prodaji, razstavljanju, ustvarjanju in predvsem dobro počutje v tržiču vam želimo!
Peter Miklič,
Vodja prireditve

