Pravidla
účasti

Den
Meliny
Mercouri
22/06/2013

1. REGISTRACE / Smlouva o účasti na akci
Registrace účastníků bude probíhat v PRODUKČNÍM STANU 10.00 -13.00.
V této době zde bude možné:
¢¢ Podepsat Smlouvu o účasti na akci, což je nutná podmínka vaší účasti na akci. Připravte si osobní doklad
v případě, že jste fyzická osoba a oprávnění (plná moc, výpis ze stanov a pod.) v případě, že jednáte za
právnickou osobu. Jako příloha smlouvy bude sloužit vámi dodaný dotazník s popisem aktivity a tato
pravidla účasti.
¢¢ Převzít dohodnutý materiál – stoly, židle, párty stánky (stany 3x3 a větší budou nainstalovány na jejich
místa dodavatelskou firmou).

2. VJEZD-VÝJEZD MOTOROVÝMI VOZIDLY
Do prostoru je možné se dostat těmito vjezdy – výjezdy:
1. po Anglickém nábřeží (od křižovatky s Americkou)
2. ze strany Kopeckého sady (od křižovatky s Goethovou)
3. Anglické nábřeží ze strany křižovatka U Jána bude přistupné pouze pro pěší.
4. Křižíkovy sady – vozovkou před palácem Ehrlich bude neprůjezdná

parkoviště
3. vstup pro pěší
4. není průjezd

kontejner
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WC
3xTOI WC
2. vjezd pro motorová vozidla
 

veřejné WC
+ umývárna WC

1. vjezd pro motorová vozidla
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Časy
06.00 – 13.00 / instalace / je možný vjezd a výjezd
13.00 – 14.00 / instalace / je možný pouze výjezd
14.00 – 22.00 / program / není možný vjezd ani výjezd
Všechna auta musí být vyparkována mimo prostor záboru. Parkovat je
možné na parkovišti U zvonu, kolem náměstí Republiky, v Kopeckého
sadech, na Denisově nábřeží před poliklinikou a pod.
18.00 – 22.00 / úklid / není možný vjezd ani výjezd
V případě, že opouštíte námi zapůjčený stánek, nebo vracíte námi
zapůjčený materiál – postup viz. níže.
22.00 – 00.00 / odvoz, úklid / je možný vjezd a výjezd
00.00

/ uklizeno /

3. OZNAČENÍ ŮČASTNÍKŮ
Pro účastníky bude v Produkčním stanu k dispozici mustr vizuálu formátu A3 s možností doplnit si název svého
stanoviště.Návštěvníci budou dostávat programové letáky s mapkou prostoru a jednotlivými stanovišti, na které
bude také program pódií.

4. DROBNÉ VYBAVENÍ / kauce – platba
¢¢ Vybavení bude připraveno pro ty z vás, kteří si jej předem domluvili.
¢¢ Výdej 10.00 – 13.00 v produkčním stanu
¢¢ Při převzetí bude složena vratná kauce oproti dokladu o zaplacení kauce.
¢¢ Vratná kauce za zapůjčené vybavení, které propadají v případě jeho ztráty nebo poškození:
• židle
100.• stůl
100.• párty stánek
300.¢¢ Vracení bude možné od 18.00 na místě výdeje.
¢¢ Poplatek bude stržen z vratné kauce při vrácení – na poplatek bude vystaven příjmový doklad, který je
daňovým dokladem.
¢¢ Poplatek za výpůjčku:
• židle
• stůl
• párty stánek

50,50,100,-

Párty stánek
• Zapůjčené párty stánky (přístřešky bez bočnic) si účastníci postaví sami, stánek je
nutno zakotvit nebo jinak zabezpečit proti větru, zodpovědnost za stany, které si
semi instalujete, je na vás.
• Před odevzdáním zkontroluje nepoškozenost stánku pracovník určený pro vaše
stanoviště a podpisem dokladu o předání/vrácení kauce umožní jeho vrácení.
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5. STANY 3x3 / kauce – platba
¢¢ Domluvené stany 3x3 a větší budou instalovány a zajištény dodavatelskou firmou přímo na smluvené
místo. Zodpovědnost za instalaci stanu je na dodavatelské firmě.
¢¢ Přebírat k užití se budou na základě dokladu o složení vratné kauce (složení kauce probíhá v produkčním
stanu v době 10.00 – 13.00), které bude předloženo správci oblasti.
¢¢ kauce za užití stanu 1000.¢¢ Po skončení Vaší činnosti zůstávají stany prázdné na místě.Deinstalaci si opět provede dodavatelská firma.
¢¢ Před opušténím stanu zkontroluje správce oblasti nepoškozenost stanu a podpisem dokladu o předání
kauce umožní vrácení kauce v produkčním stanu.
¢¢ Poplatek bude stržen z vratné kauce při vrácení – na poplatek bude vystaven příjmový doklad, který je
daňovým dokladem.
• poplatek – stan 3x3
300,• poplatek – stan 6x3
500,-

6. SPRÁVCI OBLASTÍ

Prostor bude rozčleněn do oblastí, v nichž po celý den bude k dispozici správce, který bude mít k ruce pomocné
brigádníky a bude propojen vysílačkou s ostatními správci a produkcí.
Pokud tedy budete potřebovat pomoc, odpověď nebo radu, volejte přímo jim.
Telefonní čísla a jména viz mapka:
• dětská zóna:
Pavel Kilbergr / 721 271 581
• produkční stan:
Patrik Mik / 732 923 927
• piazzeta pod KB:
Honza Honomichl / 731 184 134
• tančírna u konzervatoře:
Ondřej Duspiva / 724 685 272
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Pouze ve vážných případech
prosím volejte:

• technická produkce:
Tomáš Kilbergr / 733 651 468
• šéfka produkce:
Soňa Rychlíková / 724 001 590
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13. Kredenc
Sítotisková dílna k potisku trik i jiného textilu
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1. Animanie
originálními motivy.Čisté triko k potisku bude
SCI-FI na plovárně - otevřená animační dílna
možné na místě zakoupit nebo donést vlastní.
pod lektorským vedením zkušených animátorů
pro malé i velké. Součástí
14. Loutky bez hranic
je i plackovací dílna.
Otevřená výtvarná dílna výroby loutek a talismanů.Každou celou hodinu možnost zahrát
2. Autobus linka 2015

26. Půjčovna lodiček
Vypůjčte si lodičku a dotkněte
se řeky Radbuzy.
(Ruší se v případě nepřízně po
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27. Kulturní a okrašlovací sp
Kratochvilný automat - divade
na příběhy pro netrpělivé.

7. ODPAD
¢¢ Pokud vaše činnost bude produkovat specifický druh odpadu, vybavte se krabící nebo
pytli k jeho uložení, odpadové pytle budou k dispozici také v produkčním stanu.
¢¢ Plné pytle je nutné odnést do kontejneru u Západočeského muzea nebo o tuto službu
požádat správce vaśí oblasti.
¢¢ Ostatní prostor bude vybaven nádobami na odpad.

8. WC
¢¢ 2xTOI u Západočeského muzea
¢¢ 1xTOI bezbariérová u Západočeského muzea
¢¢ veřejné wc s umývárnou za kavárnou Isis

9. POJIŠTĚNÍ
Je sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu a ublížení na zdraví pro pořadatele – Plzeň 2015, o.p.s. a její
smluvně zavázané pracovníky.Pojištění se nevztahuje na samotné účastníky a vybavení v jejich užívání. Pokud
někdo z účastníků bude realizovat jinou než smluvenou činnost, činí tak na svoji vlastní odpovědnost!
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