
NGO Market 2015 
 
Čtvrtek 23. dubna 2015 
Forum Karlín, Pernerova 51, Praha 8 
 

 

Manuál pro vystavovatele 

 

Časový harmonogram dne 

 

8:00 – 9:00  Registrace vystavovatelů a příprava prezentačních stánků 

9:00 – 11:00  Pracovní část pro zástupce neziskových organizací 

11:00 – 18:00 Veletrh: prezentace neziskovek, přednášky, workshopy, program pro děti, praktické 

ukázky a další doprovodný program  

 

Informace k veletrhu 

 

 Registrace pro vystavovatele bude probíhat od 8:00 do 9:00 u vchodu do Fora Karlín. Prosím, 

dostavte se nejpozději v 8:30, abyste měli dostatek času připravit si své výstavní místo. 

Nezapomeňte prosím stvrdit svou přítomnost podpisem do listiny vystavovatelů. 

 

 Od 9:00 do 11:00 budete mít možnost zúčastnit se odborného programu pro neziskové 

organizace. Během této doby budou stánky pod dohledem dobrovolníků NGO Marketu. Prosíme, 

nenechávejte po tuto dobu na stánku žádné cenné věci. 

 

 Veletrh bude pro veřejnost otevřen od 11:00 do 18:00. U stánku vystavující organizace musí 

být po celou tuto dobu přítomen alespoň jeden zástupce organizace. Jelikož hlavním cílem 

NGO Marketu je umožnit zájemcům lépe poznat neziskové organizace, považujeme za naši 

společnou povinnost zaručit všem návštěvníkům, že kdokoliv si bude mít možnost plnohodnotně 

prohlédnout stánky vystavujících organizací až do 18:00 hodin. Vystavující organizace, které tuto 

podmínku nedodrží, nebudou mít možnost v budoucnu na veletrhu vystavovat.  

 

 Vystavující organizace budou mít k dispozici plochu 180 x 150 cm.  

 

 Prosíme, respektujte, že ve Foru Karlín není možné nic lepit na stěny ani podlahu. Mobiliář dle 

své objednávky (panel, stůl, židle, stan), bude mít každá organizace předem připraven na svém 

výstavním místě. Prosíme, abyste respektovali pro Vás vymezený prostor a nezasahovali do 

prostoru jiné organizace. Prosíme, v žádném případě si nepůjčujte mobiliář, který nebyl uveden 

ve vaší objednávce.  

 

 Zásuvky budou k dispozici všem organizacím. Na stánku je povoleno mít notebook či počítač. 

Prosíme, abyste respektovali, že varné konvice, projektory apod. jsou z důvodu možného 

přetížení sítě zakázány. 

 

 Pro parkování využijte odstavné plochy na Rohanském nábřeží, především poblíž křižovatky 

s ulicí Šaldova. Upozorňujeme, že nalezení místa může být ve všední den obtížné, doporučujeme 

proto brzký ranní příjezd. Pro vyložení a naložení materiálů bude možné na nezbytně nutnou 

dobu zajet k budově Fora Karlín (pouze vozy do 3,5 t). Na místě bude přítomen dobrovolník 

Nadace Forum 2000, který bude koordinovat příjezdy a odjezdy. 



 

 Wi-fi je k dispozici uvnitř Fora Karlín. Přístupové heslo zjistíte při registraci při příchodu do 

Fora Karlín. Upozorňujeme, že připojení může být slabší vzhledem k velkému počtu 

vystavovatelů.  

 

 Občerstvení v průběhu dne bude možné zakoupit na baru v předsálí Fora Karlín.  

 

 V celé budově platí zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm (např. svíčkami). Platí 

také zákaz používání zařízení, které by mohlo produkovat kouř, neboť hrozí nebezpečí spuštění 

elektronického poplašného systému. Vyhrazené kuřácké místo je na dvoře Fora Karlín. 

  

Více o NGO Marketu naleznete na www.ngomarket.cz a www.facebook.com/NGOmarket. 

 

http://www.forum2000.cz/cz/projekty/ngomarket/ngo-2015/
https://www.facebook.com/NGOmarket

