
 
 

ORGANIZAČNÍ POKYNY 
Pro gymnázia, střední odborné školy a střední školy, které se zúčastní propagační výstavy 

„Vzdělávání 2018“ 
V ÚTERÝ 24. 10. 2017 OD 10,00 hod. do 16,00 hod. V BUDOVĚ OBCHODNÍ AKADEMIE A STŘEDNÍ 

ODBORNÉ ŠKOLY GENERÁLA F. FAJTLA, LOUNY OSVOBODITELŮ 380 
 
 

• Prohlídka výstavních prostor v Lounech, kontaktní osoba 
Prohlídku předem lze zajistit. Kontaktní osobou je  
Ing. Jiří Bouda, telefon: 415 655 498, 604 823 166,  e-mail:  bouda@oasoslouny.cz 

• Účastnický poplatek 
Účastnický poplatek je stanoven pro školy za 1 výstavní místo v Lounech (budova školy, Osvoboditelů 
380) ve výši 2700,- Kč. Na tuto částku bude účastníkům vystavena faktura (daňový doklad) 
bezprostředně po obdržení závazné přihlášky. Účastnický poplatek zahrnuje pronájem prostor, služby 
spojené s pronájmem (spotřeba tepla, elektrické energie, vody, použití toalet, úklid..) a občerstvení 
pro dvě osoby z každé vystavující organizace. 

• Závazná přihláška 
Závaznou přihlášku vystavovatele je nutné doručit na adresu školy: 
Obchodní akademie a Střední odborná škola generála F. Fajtla, Louny, p. o.  
Osvoboditelů 380, Louny, 440 01 
nebo zaslat na e-mail: strachotova@oasoslouny.cz 
Nejpozději do dne uzávěrky:  10. 10. 2017 

• Instalace expozice 
Svoji expozici můžete instalovat dne 24. 10. 2017 v době od 7,00 hod. do 9,00 hod. 

• Materiální zabezpečení 
Každý vystavovatel bude mít k dispozici 1 stůl, 2 židle a stojánek s vizitkou. Případné další požadavky 
prosím upřesněte v přihlášce, případně mailem na adresu uvedené kontaktní osoby. Do požadavků je 
nutné výslovně uvést, zda potřebujete přípojné místo elektřiny. Prodlužovací kabely případně 
přivezte vlastní, podle elektrických zařízení, které potřebujete k prezentaci. (U všech el. zařízeních 
jednoho vystavovatele předpokládáme příkon max. 1 kW a platnou revizi elektro). V případě potřeby 
bude účastníkům umožněn vjezd do dvora školy za účelem vyložení potřebných věcí, nikoliv však 
celodenní parkování. Veřejné parkoviště je bezprostředně naproti budovy školy. 

• Občerstvení 
V rámci účastnického poplatku (v ceně) je občerstvení pro 2 osoby, tj. 2 chlebíčky, 2x káva, čaj, 
minerálka, oběd, zákusek. 
V případě zájmu je možné přiobjednat pro další (max. 3) osoby vystavovatele občerstvení za úhradu 
100 Kč pro osobu. V budově je kantýna s dalšími možnostmi občerstvení za úhradu. 
 
 
Za organizační tým: 
Mgr. Simona Vágnerová 
ředitelka Obchodní akademie a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p. o. 


