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Vážené dámy, vážení pánové,
Dne 17. 10. 2019 se v prostorách budovy Střední průmyslové
školy Třebíč (Manželů Curieových 734) uskuteční XXIV. ročník
veletrhu vzdělávání DIDACTA 2019.

Cílem veletrhu je podat rodičovské, školské a podnikatelské
veřejnosti ucelený přehled o vzdělávacích nabídkách škol a
školských zařízení a propojit tuto nabídku s možností
uplatnění v praxi.

Nabídka pro vystavovatele
• Prezentace Vaší školy či
společnosti v rámci veletrhu.
• Osobní setkání se zájemci o
studium na Vaší škole a s firmami
navazujícími spolupráci v rámci
praxí.
• Dostatečné prezentační místo
v prostorách školy.
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• Zveřejnění v elektronickém
katalogu vystavovatelů, který
bude zveřejněn na webu OHK
Třebíč a rozeslán do
základních škol v okrese
Třebíč..
• Propagace celé akce
v Třebíči a okolí.

info@ohktrebic.cz
+420 728 989 795

Varianty expozic, popis, výbava, časový rozvrh
Popis expozic

ceník jednotlivých variant naleznete v přihlášce

1

Varianta Vnitřní volná plocha

1



základní velikost 6 m2 (3x2 m), prostor pro vlastní zázemí

Vybaveno:
• 2 stoly (školní lavice)
• 2 židle
• přípojka el. proudu 220 V/10A
• wi-fi

+

Možnost nadstandardního vybavení
• stůl, židle, plocha navíc min. 2m2(1x2 m)

Varianta Vnitřní volná plocha
(vlastní vybavení expozice)

Varianta Venkovní volná plocha

2

2



velikost a cena dle dohody, prostor pro vlastní zázemí

Časový rozvrh veletrhu
Středa 16. 10. 2019
15:00 – 17:30

příprava expozic

Čtvrtek 17. 10. 2019

Varianta Venkovní volná plocha
(vlastní vybavení expozice)

06:30 08:00 09:00
10:00 17:00
17:00 -

07:45
09:00
16:00
18:00

příprava expozic
slavnostní zahájení veletrhu
otevření pro veřejnost
doprovodný program
ukončení veletrhu
likvidace expozic, odvoz exponátů

Vystavovatele žádáme:
•

o dodržení časového rozvrhu přípravy expozic – dokončení
přípravy expozice nejpozději v 8:00 hod (před začátkem
slavnostního zahájení veletrhu).

•

o zahájení likvidace expozic až po ukončení veletrhu (po 17. hod.)

•

aby žádné materiály nelepili či neupevňovali na zdi školy
Expozice nejsou přes noc ani v průběhu trvání veletrhu hlídány.
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Doprovodný program, přihlášení
Doprovodný program – prezentace vystavovatele
Doprovodný program bude
probíhat ve čtvrtek 17. 10. 2019
od 10:00 do 16:00 hodin.

Vystavovatelé mohou využít možnost
prezentace i mimo svoji expozici,
v prostorách „Velkého sálu“. Je možné
využít nainstalovaný dataprojektor,
ozvučení a internet. Prezentace mohou
probíhat formou videoprojekce, módní
přehlídky, praktické ukázky
z nabízených oborů apod.

Počet prezentací je omezen a
budou zařazovány podle příchodu
jednotlivých přihlášek na veletrh.
Upozorňujeme vystavovatele,
kteří budou mít svůj stánek
v prostoru hlavního sálu na
možnost zvýšeného hluku při
jednotlivých prezentacích.

V přihlášce uveďte název Vaší
prezentace, pod kterým bude uvedena
v programu.
Uveďte rovněž délku prezentace.

Přihlášení a podmínky účasti
OHK Třebíč
Karlovo nám. 53/42
674 01 Třebíč
Telefon:
+420 561 200 427

E-mail:
info@ohktrebic.cz
Web:
www.ohktrebic.cz
fb.me/hktrebic

Závaznou přihlášku zašlete na OHK
Třebíč nejpozději do 20. 9. 2019
Po obdržení přihlášky Vám obratem
zašleme potvrzení přijetí Vaší
přihlášky. Neobdržíte-li toto
potvrzení, Vaše přihláška k nám
neodrazila, kontaktujte nás prosím!
Faktury za účastnický poplatek
budeme rozesílat v průběhu září a cca
1 týden před konáním veletrhu
rozešleme informační materiály.

Účast na XXIV. ročníku veletrhu
vzdělávání DIDACTA 2019 je
podmíněna zaplacením faktury.
Všechny potřebné údaje pro platbu
budou uvedeny na faktuře. OHK
Třebíč je plátcem DPH.

Součástí přihlášky je prezentační list, který prosím vyplněný zašlete zároveň
s příhláškou.
Jde o základní údaje, které budou zveřejněny v katalogu vystavovatelů.

Těšíme se na Vaši účast na XXIV. ročníku veletrhu
vzdělávání DIDACTA 2019
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