INFORMACJE
ORGANIZACYJNE

Szanowni Wystawcy,

Witamy w gronie Wystawców XXXIII Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego
PERSPEKTYWY 2020, który odbędzie się 6-7 marca w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Poniżej znajdą Państwo kilka istotnych informacji organizacyjnych związanych z Warszawskim
Salonem Liceów.
1. Odbiór stoisk – stoiska można urządzać w godz. 17.00-19.00 w czwartek 5 marca br. lub
rano w piątek 6 marca br., w godz. 7.30-9.00. Zabrania się przybijania, przykręcania do
ścian stoiska elementów dekoracji, przyklejania i oklejania kolumn oraz ścian PKiN.
Wystawcy, którzy przywożą własne elementy zabudowy wystawienniczej, zobowiązani są do
posiadania certyfikatów trudnopalności – atestów na materiały użyte do zabudowy i wystroju
stoiska (takich jak panele ścienne, wykładziny itd.). Wystawca zobowiązany jest do okazania
certyfikatów służbom p.poż. PKiN. Organizator w przypadku braku tych dokumentów
zastrzega sobie prawo do odmowy zgody na ustawienie ich na stoisku.
2. Transport materiałów – transport materiałów wystawienniczych leży po stronie Wystawcy.
Wjazd na rozładunek (rampa) możliwy jest od ul. Emilii Plater (przy Sali Kongresowej) w
czwartek w godz. 16.30-19.00, natomiast w piątek od godz. 7.30-9.00 (prosimy o przybycie z
wyprzedzeniem). W czwartek, w godzinach 16.30-18.30, możliwy będzie również podjazd na
płytę główną od strony ul. Marszałkowskiej (uwaga: tylko drobny rozładunek, bez możliwości
parkowania). Windy towarowe czynne są w godz. 16.00-19.30 w dniu 5 marca oraz w godz.
7.30-9.00 w dniu 6 marca br., natomiast 7 marca br. od godz. 17.00 do 18.30.
3. Parkowanie odbywa się na podstawie pobranego biletu - płatność wg stawek PKiN zob.
cennik i regulamin parkingu http://www.pkin.pl/PL/oferta-pkin/parking/

4. Ochrona i depozyt – Teren targów objęty jest ochroną, jednak organizator nie ponosi
odpowiedzialności za sprzęt pozostawiony na stoisku. Wystawca może zamówić za
dodatkową opłatą - 30zł/godz. indywidualną ochronę wartościowego mienia pozostawionego
na stoisku. Depozyt na sprzęt elektroniczny jest bezpłatny i będzie działał z piątku na sobotę
na podstawie druków zdawczo-odbiorczych. W czwartek, 5 marca br. prosimy nie
przywozić żadnych wartościowych sprzętów – nie zapewniamy ochrony i depozytu.
Otwarcie Salonu odbędzie się 6 marca o godz. 12.00 w Sali Ratuszowej przy wejściu do Sali
Kisielewskiego, serdecznie Państwa zapraszamy.
Godziny otwarcia dla zwiedzających: piątek-sobota 9.00-17.00, wstęp wolny.
Obsługa wystawców: Anna Szkutnik, Igor Znyk
program seminaryjny dla 8-klasistów: Anna Wdowińska,

Perspektywy, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
tel. 22 628 58 62, fax 22 629 16 17

www.salon.perspektywy.pl

