
Organizační  pokyny  

pro Mineralogické setkání, 

konané v prostorách Auly VŠB – Technické univerzity Ostrava 

 

Organizátoři garantují: 

o zajištění parkovacích ploch pro vystavovatele přímo u vchodu Auly v průběhu 

instalace (So 7:00 - 8:30), je k dispozici i výtah pro navážení exponátů.  
 

o 1 výstavní plocha = cca 1,0 m
2
. 

 

o cena 1 výstavní plochy:  - 150,- Kč (placení v hotovosti v průběhu akce)  
 

o instalace je možná v sobotu 17. října 2015 od 07:00 - 08:30  hodin 
 

o otevírací doba pro veřejnost je od 09:00 - 14:30 hodin  
 

o likvidace po 15:00 hodině  
 

o celá akce je dostatečně propagována na www stránkách VŠB, v tisku, formou letáků i 

přes MIC Ostrava 

Organizační pokyny a podmínky pro vystavovatele: 

o K vystavování jsou oprávněni řádně a včas přihlášení vystavovatelé.  

o Organizátoři si vyhrazují právo rozhodnout o umístění jednotlivých vystavovatelů dle 

vlastního uvážení a dohody s vystavovatelem.  

o Pořadatelé nepřebírají odpovědnost za bezpečnost vystavovaných exponátů. 

Vystavovatel zajišťuje dozor nad svými exponáty sám.  

o Organizátor nepřebírá odpovědnost za dodržování zákonných norem vystavovatele.  

o Veškeré exponáty musí být označeny etiketou s uvedením názvu exponátu, lokalitou a 

cenou. Výstavní místo musí být řádně označeno jménem vystavovatele nebo názvem 

firmy, kterou zastupuje. Nedodržením tohoto ustanovení se vystavovatel vystavuje 

nebezpečí sankcí.  

o Vystavovatel je povinen dbát organ. pokynů pořadatelů při instalaci a likvidaci expozic.  

o Prosíme o dodržování času otevírací doby pro veřejnost. Její zkracování je vzhledem 

k návštěvníkům i organizátorům nesolidní. 
o Vystavovat je dovoleno pouze přírodniny, které souvisí s mineralogií, petrografií a 

paleontologií tj. minerály, horniny, zkameněliny i ostatní přírodniny a příslušnou 

literaturu. Rovněž tak šperky a ozdobné předměty zhotovené z nerostů; dovoleno je také 

vystavování přístrojů pro určování nerostů a nástrojů pro opracování nerostů, 

geologických kladiv, dlát a pod., jakož i důlních lamp a ostatních pomůcek souvisejících s 

hornickou činností a hornickou historii. 

o Vystavování jiných předmětů je zde zakázáno! Různé šperky či ozdobné předměty 

zhotovené ze dřeva, kůže, skla či ze syntetických materiálů nebo kovů nepatří na naše 

setkání. 

o Ve všech prostorách je zakázáno kouření! Dodržujte prosím tento zákaz. 

 


