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PŘÍJEZD A PARKOVÁNÍ VOZŮ
Příjezd na výstaviště PVA EXPO Praha (a následná registrace včetně zaparkování vozů do výstavní
haly) je umožněn v pátek 30. srpna od 10:00 do 20.00 hodin. Údaje k příjezdu na PVA EXPO Praha:
Adresa:
GPS: 		

Beranových 667, 199 00 Praha 9 - Letňany
50°7‘41.662“N, 14°30‘51.679“E
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Vstup C

Odjezd vozidel z výstaviště bude možný v neděli 1. září po oficiálním skončení akce (nejdříve
od 16:30 hodin, nejpozději do 20:00 hodin).
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UBYTOVÁNÍ
Hotel Duo:
		

Teplická 492, Prague 9, +420 266 131 111, www.janhotels.cz
GPS - 50.1266356N, 14.4873636E

VEŘEJNÁ DOPRAVA A TAXI
Jízdenky:

32 Kč - 90 minut, 24 Kč - 30 minut

Více informací najdete na www.dpp.cz.
Taxi: 		
		

+420 721 300 300, www.ticktack.cz
+420 721 111 112, www.green-prague.cz
PIVOVAR KBELY

HOTEL DUO

MISCH MASCH

PVA EXPO PRAHA
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HLEDÁTE TEN SPRÁVNÝ BAR?
Pokud si chcete užít noční život v Praze, navštivte bar Misch Masch, který se nachází v Praze 7
kousek od stanice metra Holešovice.
Adresa:
Veletržní 61, Praha 7
GPS and www: 50.100851, 14.426239, www.mischmasch.cz

Jak se dostanete z výstaviště do baru městskou hromadnou dopravou:
Metrem na trase C jeďte ze stanice Letňany do stanice Nádraží Holešovice. Odtud pokračujte
tramvají č. 6, 17 nebo 26 do stanice Veletržní palác. Po necelých 5 minutách dojdete pěšky až k
baru.

31 / 08 - 01 / 09 / 2019

ČESKÉ PIVO JE PROSTĚ ČESKÉ PIVO
Máte chuť ochutnat tradiční české pivo nedaleko výstaviště? Pak jděte pěšky z výstaviště asi 5 minut
na stanici Letňany, odkud pokračujte autobusem č. 185 zhruba 5 minut do stanice Huntířovská.
Odsud je hospoda Pivovar Kbely vzdálena max. 1 minutu.
Adresa:
GPS and www:
Otevírací doba:

Mladoboleslavská 1122, 197 00 Praha 19
50.130528, 14.547795, www.kbelskypivovar.cz
11 - 23 hodin

Escape6 Prague Car Festival

REGISTRACE A OTEVÍRACÍ DOBA
Účastníci akce po příjezdu v přípravný den (30. srpna 2019) nejdříve zaparkují svůj vůz
na odstavném parkovišti před vstupní halou I. (venkovní výstavní plocha – viz obrázek) a
provedou registraci. Zde si vyřídí všechny nutné záležitosti týkající se akce (vyzvednutí vstupenek
a vystavovatelských karet, platba doobjednaných služeb) a následně jim bude ukázán jejich
prostor. Všechny vystavené vozy v halách, vstupní hale i venkovních prostorech musejí být
označeny kartou „Exponát“, kterou majitelé obdrží při registraci.
Bez předchozí registrace a platných vystavovatelských karet nebude do haly nikdo vpuštěn!
V pátek je možno chystat prostor maximálně do 20:00 hodin. Poté musí všichni soutěžící i jejich
doprovody prostor opustit, protože bude hala předána bezpečnostní službě.
Odjezd vozidel z výstaviště bude možný v neděli 1. září po oficiálním skončení akce nejdříve od
16:30 hodin. Před odjezdem je každý účastník povinen dát svůj výstavní prostor do stejného
stavu, v jakém ho přebíral. Demontáž a odjezd je možný v neděli 1. září až do 20:00 hodin.
Exponáty ani veškeré aranžmá nesmí být do konce otevírací doby pro veřejnost demontovány.
Souhrn otevírací doby pro vystavovatele a veřejnost:
pátek 30. srpna 		
vystavovatelé: 10:00 – 20:00		
sobota 31. srpna		
vystavovatelé: 09:00 – 19:00		
neděle 1. září		
vystavovatelé: 09:00 – 20:00		

veřejnost: zavřeno
veřejnost: 10:00 – 18:00
veřejnost: 10:00 – 16:00

VSTUPNÉ
Každý host akce vystavující svůj vůz po celou dobu akce má automaticky nárok na dva
celovíkendové V.I.P. vstupy zdarma. V případě nutnosti dokoupení dalších vstupenek tak mohou
účastníci učinit již na registraci v pátek 30. srpna, aby jejich doprovody nemusely ve výstavní dny
čekat až na otevření pro veřejnost. Cena za celovíkendovou vstupenku pro doprovod je 300 Kč.

MYTÍ VOZŮ
A JEJICH DALŠÍ PŘÍPRAVA
V areálu výstaviště PVA EXPO Praha je možné pouze dočištění a doleštění vozů čistou vodou.
Kompletní umytí vozu doporučujeme na čerpacích stanicích s myčkami v blízkosti výstaviště.
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WAP myčky:
1. WashInn, Poděbradská 593/38, 190 00 Praha 9-Vysočany, GPS: 50.108654N, 14.514433E
2. CW Tech, 198 00 Praha 9, GPS: 50.104800N, 14.529060E
Klasické myčky:
1. Čerpací stanice Shell, ulice Prosecká – GPS: 50.1200497N, 14.5025686E
2. Čerpací stanice Pap Oil, ulice Kbelská – GPS: 50.1227461N, 14.5127394E
3. Globus – Čakovice, ulice Kostelecká - GPS: 50.1514078N, 14.5058847E

PŘÍPRAVA VÝSTAVNÍHO PROSTORU
Na základě nařízení výstaviště PVA EXPO PRAHA je po celou dobu výstavy včetně přípravného
dne a demontáže zákaz vjezdu do hal s doprovodnými vozidly, vozíky, dodávkami atd. Vjezd
je umožněn pouze vystavovaným vozidlům. V případě, že je vůz přivezen na vozíku, je nutné
ho složit na venkovní ploše u vjezdu do haly a následně najet už jen s ním. Další věci se dají
nosit bočními vchody, kterých je dostatek po obvodu výstavní haly. Žádáme o respektování
tohoto zákazu, ať na místě nevznikají zbytečné konflikty s pořadateli a ochranou výstaviště
PVA. A zároveň děkujeme za pochopení.

OCHRANA MAJETKU
Po uzavření prostor, denně po 19 hod. (v době konání výstavy), resp. po 20 hod. (v době montáže
a demontáže), je hala chráněna bezpečnostní službou. Organizátor neručí za škody zaviněné třetí
osobou v době konání veletrhu, jeho montáže a demontáže, proto doporučujeme vystavovatelům
zajistit ochranu svého majetku běžnými prostředky a pojistnou smlouvou. Zejména při likvidaci
stánků dochází k nepřehledné situaci, proto je ve vašem zájmu si majetek volně ležící střežit a
všechny exponáty a drahá zařízení odvézt bezprostředně po skončení akce.

VÝSTAVNÍ PROSTOR
Pro každý vůz je vymezen výstavní prostor, po jehož obvodu doporučujeme ohraničení v podobě
stojánků s řetízkem či šňůrkami. Ideální je domluvit se na místě s ostatními majiteli sousedních
vozů, řetízky spojit a vytvořit delší neprůchodné řady.
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PARKOVÁNÍ
Parkovací plochy si nezávisle na pořadateli akce spravuje výstaviště PVA Expo Praha, které
stanovilo cenu parkovného na 150 Kč/den (venkovní prostory), respektive 500 Kč po celou
dobu trvání akce (vnitřní prostory). Bohužel s touto skutečností nedokážeme z naší pozice nic
udělat, proto doporučujeme následující parkovací plochy v bezprostřední blízkosti výstaviště:
1. Tuning + srazy + další hosté

Parkování zdarma přímo v místě konání. Určeno pouze pro předem nahlášené hosty akce se zajímavými
vozy, doprovodný tuningový sraz, sraz sportovních automobilů a elektromobilů.

2. parkoviště P+R (Park + Ride) u stanice metra Letňany

Přes 600 parkovacích míst, cena 20 Kč/den, 2 minuty chůze na výstaviště

3. ulice Beladova u stanice metra Letňany

Podélné stání zdarma , 2 - 5 minut chůze na výstaviště

4. PVA Expo Praha

Prostory výstaviště pouze pro držitele parkovacích karet zakoupených při registraci. Cena parkovací
karty 500 Kč. Ostatní prostory 150 Kč/den.

PVA EXPO PRAHA
500 Kč

TUNING + SUPERSPORTY
+ FORD ZDARMA

PARKING P+R
20 Kč/den

BELADOVA ULICE
ZDARMA
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DOPROVODNÁ VOZIDLA A PŘEPRAVNÍ VOZÍKY
Doprovodná vozidla mají vjezd do areálu výstaviště povolen pouze v pátek 30. srpna a musejí být
zaparkována přesně podle pokynů pořadatele. V případě porušení může pořadatel vozidlo nechat
odtáhnout na náklady majitele. Přepravní vozíky lze po celou dobu akce nechat zaparkovány v areálu
výstaviště na označeném parkovišti za výstavními halami. S takto zaparkovanými vozíky nebude
ovšem možné od pátku do neděle z areálu výstaviště vyjet, s čímž musejí jejich majitelé počítat.

SHOW & SHINE
Zpestřením výstavy Escape6 Prague Car Festival bude doprovodná soutěž Show&Shine,
prostřednictvím které bude oceněno celkem TOP 12 nejlepších vozů akce. Hodnocení je neveřejné,
vyhlášení výsledku proběhne v neděli 1. září ve 14.00 hodin na hlavním pódiu. Výsledky budou
zveřejněny také na oficiálních stránkách www.praguecarfestival.cz.

KOMERČNÍ REKLAMA
Pro všechny hosty platí zákaz komerční reklamy v podobě letáků, reklamních plachet, vizitek
atd. Výjimku lze udělit pouze po dohodě s hlavním pořadatelem akce. Tolerovány budou pouze
reklamní samolepky umístěné přímo na voze. Také jsou přípustné propagační materiály (např.
plachty), které nejsou založeny na komerční bázi. Příkladem může být vlajka s logem automobilky
nebo tuningového klubu.

RYCHLOST V AREÁLU VÝSTAVIŠTĚ
V areálu výstaviště je povolena max. rychlost 20 km/h, ve výstavní hale je max. rychlost stanovena
na 10 km/h. Zároveň je potřeba dbát všech pokynů pořadatelů výstavy. V případě jejich
porušení může být vystavovatel z akce kdykoliv vyloučen bez nároku na vrácení vstupného
nebo nákladů na jeho prezentační prostor.

KONTAKT
Olda Kassl: kassl@praguecarfestival.cz, +420 739 384 808
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DĚKUJEME ZA VAŠI ÚČAST.
TĚŠÍME SE NA VÁS ZNOVU
V ROCE 2020.
Váš Escape6 Prague Car Festival

www.praguecarfestival.cz

