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Propozice 

BURZA PRÁCE A VZDĚLÁNÍ V OLOMOUCI 2020  

 
1. Základní informace o akci 

 
Burza práce a vzdělání Olomouc se uskuteční v úterý 20. 10. 2020 od 9:00 do 
17:00 hod, Výstaviště Flora Olomouc, a. s., pavilon A, Wolkerova 17, Olomouc, 
dále jen „Výstaviště Flora“. Veřejné slavnostní zahájení burzy za účasti vystavovatelů, 
představitelů veřejného života, hostů a těch, kdo této akci poskytli svou záštitu, se 
uskuteční v 9:30 hodin. 

 
Propozice, které nyní čtete, se týkají pouze Burzy práce a vzdělání Olomouc. Ostatní 
Burzy práce a vzdělání organizované v Olomouckém kraji mají své vlastní propozice, 
které organizátoři zasílají přihlášeným vystavovatelům či je umisťují na webové stránky 
http://www.burzapav.cz. Na těchto stránkách najdete kontakty na jednotlivé 
organizátory, veškeré informace a aktuality ze všech burz Olomouckého kraje.   
 

2. Organizátoři 
Organizátoři Burzy práce a vzdělání Olomouc jsou: 

 Svaz průmyslu a dopravy České republiky, 

 Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje 

 Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Olomouci a Kontaktní pracoviště Olomouc 
 

3. Závazky vystavovatelů 
 

Organizátoři jsou zavázáni respektovat všeobecné výstavní podmínky Výstaviště Flora 
Olomouc, a. s., a tuto povinnost přenést i na všechny vystavovatele. K tomu slouží 
Všeobecné výstavní podmínky, které jsou přílohou těchto propozic. Zasláním 
přihlášky na burzu a zaplacením účastnického poplatku vystavovatelé potvrzují 
svůj souhlas s podmínkami uvedenými v obou dokumentech a zavazují se je 
dodržovat. 
 

4. Harmonogram burzy  
 

 7.00 – 8.45   Příprava expozic 

 9.00    Otevření burzy 

 9.30   Slavnostní zahájení 

 9.00 – 17.00   Vlastní burza a doprovodný program 

 17.00 – 20.00 Likvidace expozic, odvoz exponátů 
 

  
5. Za jakých podmínek se škola může stát vystavovatelem  

 
Školy se na burzy nehlásí přímo. Účastníky burz se stanou tak, že jejich účast 
doporučí zaměstnavatel, který se sám na burzu přihlásil jako vystavovatel. Je pouze 
na zaměstnavatelích, aby zvážili, které školy jim pomáhají nebo v budoucnu mohou 
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pomoci získat kvalifikovanou pracovní sílu. Školy se mohou v rámci kraje účastnit jen 
té burzy, na kterou byly přizvány zaměstnavateli. Je vždy záležitostí organizátorů 
konkrétní burzy (v Olomouci, Přerově, Prostějově, Šumperku a Jeseníku), aby škole 
sdělili, že byla přizvána na jejich burzu, a informovali ji o podmínkách účasti. 
 

6. Účastnický poplatek a přidělení výstavní plochy 
 

 Výše účastnického poplatku pro firmy je 6 050 Kč s DPH.  

 Výše účastnického poplatku pro školy je 1 210 Kč s DPH. 

 Účastnický poplatek je třeba uhradit do 31. 7. 2020 Krajské hospodářské 
komoře Olomouckého kraje na účet číslo 19 – 2981762/0800 u České 
spořitelny, jako variabilní symbol použijte své IČ.  

 V případě, že vystavovatelé potřebují vystavit zálohové faktury nebo jiný 
doklad související s účastnickým poplatkem, obrátí se na paní Hurdálkovou 
(tel. 587 332 066, 606 751 663, e-mail: hurdalkova@khkok.cz). Bez uhrazení 
účastnického poplatku je přihláška neplatná.  

 Účastnický poplatek pokryje mj. nájem a úpravu prostor (pódium, ozvučení, 
šatna), sítě (elektrická přípojka a internetové připojení), stoly a židle dle domluvy 
pro každého vystavovatele, úklid, propagaci (plakáty a letáky, mediální servis) 
a celodenní občerstvení pro vystavovatele. 

 Jestliže vystavovatel zruší svou účast na burze a uhradil účastnický poplatek, 
tento poplatek se nevrací a zůstává organizátorům, kteří jej použijí ke krytí 
nákladů spojených s organizací burzy. 
 

7. Výstavní stánky (příprava) a přidělená výstavní plocha 
 

 Základní velikost výstavní plochy je 3 x 2,5 m na vystavovatele. Vystavovatel 
může zažádat o rozšíření výstavní plochy např. z důvodu prezentace velkých či 
interaktivních exponátů nebo z jiných důvodů. Požadavek na rozšíření výstavní 
plochy včetně úmyslu umístění prezentovaných exponátů je třeba konzultovat 
s organizátorem. Kontaktní osobou pro výběr a přípravu stánků je Richard 
Koubek, tel. 733 643 511, 225 279 866,   e-mail rkoubek@spcr.cz. 

 Vystavovatelé mohou jako stánek využít předem připravených stolů a židlí, 
vlastních firemních stánků (pultů), nebo si za poplatek objednat veletržní 
montovaný stánek 3x3 m klasický nebo rohový (viz vizualizace v příloze, 
znázorněné vnitřní vybavení je pouze ilustrativní). Vnitřní vybavení 
montovaných stánků připraví organizátoři na základě předem projednaných 
požadavků vystavovatelů. Poplatek za veletržní montovaný stánek se odvíjí od 
platného ceníku Výstaviště Flora. Vizualizaci montovaných stánků najdete 
v zadní části těchto propozic. 

 Umístění jednotlivých vystavovatelů rozvrhnou organizátoři v souladu se 
smyslem a filozofií burzy a dle možností, které výstavní prostory a jejich 
vybavenost umožňují. 

 Účastnický poplatek nezahrnuje zapůjčení ubrusů, prosíme vystavovatele, 
aby si v případě potřeby opatřili vlastní. 

 Mapa rozmístění expozic bude dostupná před akcí na webových stránkách 
burzy, v místě konání burzy a také v Katalogu vystavovatelů.  

 19. 10. 2020 v 13:00 hod budou rozestavěny stoly a stánky a připraveny rozvody 
elektřiny k jednotlivým stánkům. Pro přípravu expozic bude pavilon A otevřen 
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19. 10. 2020 od 13:00 do 15:00 hod a 20. 10. 2020 od 7:00 do 9:00 hod. Otevřen 
bude vchod zleva (při pohledu z ulice Wolkerova), za schody, které vedou na 
střechu pavilonu A (do restaurace Áčko). Na požádání Vám organizátoři otevřou 
vchod pro velmi velké exponáty (směrem od pavilonu E). Expozice musí být 
připraveny 20. 10. 2020 v 9:00 hod, kdy bude burza otevřena.  

 Odvážení exponátů v průběhu výstavy je zakázáno. Expozice není možné 
odinstalovat dříve, než 20. 10. 2020 v 17:00 hod. Pokud budete mít zájem, je 
možné expozici odinstalovat až 21. 10. 2020 od 9 do 11 hod (po individuální 
domluvě s organizátory, kontaktní osoba Richard Koubek, tel. 733 643 511, 
225 279 866,   e-mail rkoubek@spcr.cz). 

 Připojení k internetu je zajištěno prostřednictvím wifi (přístupové heslo 
obdržíte v den konání – v obálce na místě svých expozic, společně s dalšími 
základními informacemi). Prosíme, nesdělujte heslo návštěvníkům burzy, hrozí 
přetížení sítě a selhání připojení.  

 V areálu Výstaviště je zakázáno lepení čehokoliv na stěny či sloupy. 

 Doporučujeme Vám obsadit každý stánek alespoň dvěma osobami. To Vám 
umožní udělat si přestávku na oběd, zúčastnit se doprovodného programu 
apod. Připomínáme, že za exponáty zodpovídají vystavovatelé (s výjimkou 
doby, kdy je pavilon A uzamčen a střežen zaměstnanci Výstaviště). 

 Organizátoři prosí školy, aby na svých expozicích prezentovali společně se 

svými studenty, jelikož lépe naváží neformální kontakt s žáky a studenty. 

(některé školy již využily tuto možnost v minulých ročnících a mají dobré 

zkušenosti).  

 

8. Vjezd do parku pro vystavovatele a parkování 
 

 Vjezd do parku pro vystavovatele je možný jen na dobu vykládky/nakládky, pro 

účely instalace a odinstalace expozic, a to na zvláštní povolení (jinak hrozí 

pokuta od policie). Zásobovací vozidla smějí v den konání burzy na výstavišti 

jezdit pouze od 6.30 do 8:45 hodin a od 17:00 do 20:30 hodin. K pavilonu A lze 

dojet tak, že z Wolkerovy ulice zabočíte mezi budovu ředitelství Výstaviště Flora 

Olomouc a budovu pavilonu A, potom zabočíte vlevo. 

 Pro každého vystavovatele bude k dispozici 1 povolení k vjezdu do parku, do 

kterého vystavovatel vepíše SPZ vozidla. Toto povolení rozešleme po 1 ks pro 

každého vystavovatele.  

 Povolení k vjezdu do parku slouží i k parkování. Parkování vozidel v parku 

během burzy je zakázáno. Je možné parkovat na vyhrazeném parkovišti 

Výstaviště Flora nebo na parkovišti Českých drah. Vjezd k parkovištím je 

z Wolkerovy ulice (zabočit mezi budovu ředitelství Výstaviště Flora Olomouc a 

pavilon A). Vpravo za restaurací (ulice Zamenhofova) je k dispozici malé 

parkoviště Výstaviště (40 míst), dále lze využít pro parkování vyhrazený 

parkovací prostor v areálu Výstaviště mezi pavilony A a E (50 míst). Nedaleko 

Výstaviště (Poupětova ulice) je možné se stejným povolením bezplatně 

parkovat také na parkovišti, které je jinak zpoplatněno (130 míst). Tuto možnost 

ale využívejte až v poslední řadě, parkoviště by mělo sloužit především 

návštěvníkům burzy.  
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9. Doprovodný program a publikace, které získáte na burze 
 

Doprovodný program burzy je plánován takto: 

 Soutěž smíšených týmů žáků ZŠ, studentů SŠ ve stavění ze stavebnice podle 
předem daného zadání T-Profi. 

 Živá knihovna povolání – představení povolání formou praktických ukázek 
žákům základních škol, ale i široké veřejnosti 

 Poradenství Úřadu práce ČR, průběžně po celou dobu konání burzy – volná 
pracovní  místa, další studium v dospělosti, rekvalifikace, jak efektivně hledat 
zaměstnání, možnosti práce v zahraničí a trh práce v zemích EU  

 Soutěže pro žáky a studenty pořádané vystavovateli v den konání burzy a 
online soutěž před konáním burzy na Facebooku/Instagramu burzy. 

 Katalog vystavovatelů – průvodce celou akcí, obsahující seznam vystavovatelů, 
mapu expozic, informace o zaměstnavatelích a spolupracujících školách, 
nabídky vystavovatelů pro žáky a studenty, medailonky organizátorů aj. 

 Další možné body doprovodného programu jsou zatím v jednání a budou 
aktualizovány na webu burzy http://www.burzapav.cz pod záložkou 
Olomouc – program.  
 

 
Soutěže pro žáky a studenty 

 Organizátoři burzy se snaží o aktivnější zapojení návštěvníků z řad žáků a 
studentů. Součástí burzy proto budou již tradiční soutěže na stáních 
vystavovatelů. 

 Soutěže jsou organizovány na stáncích těch vystavovatelů, kteří projeví zájem 
tuto soutěž realizovat a přihlásí se organizátorům. 

 Soutěže přichystají přihlášení vystavovatelé. Soutěže mohou být praktické 
úkoly související s obory činnosti vystavovatelů, všechny možnosti něco si 
vyzkoušet, pochopit, jak funguje např. určitá fyzikální zákonitost, vyplnění 
křížovek apod.  

 Všichni přihlášení vystavovatelé si přichystají 3 ceny pro soutěžící. 

 Organizátoři sepíší všechny organizované soutěže (názvy vystavovatelů) do 
jednoho soutěžního archu a připojí pravidla soutěže. Každý žák/student, který 
se burzy zúčastní, dostane při vstupu na burzu soutěžní arch.  

 Každý vystavovatel, který se zapojil do soutěží, bude potvrzovat splnění 
soutěžního úkolu nálepkou na soutěžní arch (nálepky obdrží přihlášení 
vystavovatelé v den konání v obálce na svých expozicích).  

 Vyplněné soutěžní archy se budou odevzdávat u pódia v pavilonu A. 

 Žák/student, který získá alespoň 3 nálepky, se může zúčastnit slosování, které 
proběhne v 10:30, 11:30, 12:30, 13.30 a 14:30 hodin.  

 Losování výherců se zúčastní vystavovatelé organizující soutěže a předají 
výhercům ceny. 
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Katalog vystavovatelů 
Katalog vystavovatelů je souhrnný průvodce určený pro všechny návštěvníky burzy 

(bude rozdáván každému návštěvníkovi při vchodu na burzu). Slouží jak pro 

propagační, tak informační účely. Katalog bude umístěn na webu burzy, bude 

využíván při provázení škol, při propagaci burzy, při informování o významných 

zaměstnavatelích Olomouckého kraje aj. 

Do katalogu budou zařazeni všichni vystavovatelé, kteří uhradili účastnický 

poplatek.  

Katalog bude obsahovat v letošním roce tyto informace: 

 Seznam vystavovatelů 

 Mapa vystavovatelů 

 Medailonky organizátorů 

 Medailonky zaměstnavatelů (název, logo, motto, zaměření podnikání, 

webové stránky, stručná charakteristika, profese, které zaměstnavatel poptává 

a výpis spolupracujících škol, které uvede do online přihlášky na burzu) 

 Nabídky vystavovatelů pro žáky a studenty (dny otevřených dveří, exkurze, 

stipendia, brigády, zadání tématu k řešení v rámci tzv. středoškolské odborné 

činnosti), struktura informací: název školy nebo zaměstnavatele, název nabídky 

a popis nabídky, kontakt (konkrétní osoba, odkaz na web), pro koho je nabídka 

určena (prosím, vybírejte z možností žáci ZŠ, studenti SŠ, studenti VŠ, bez 

omezení – můžete zvolit i více než 1 kategorii) 

Katalog vystavovatelů poskytuje možnost širší propagace vystavovatelům 

formou tištěné reklamy uvnitř katalogu. Ta může být celostránková nebo také na 

půlku strany. Umístění reklamy do katalogu je zpoplatněno.  

V případě zájmu o umístění své reklamy kontaktujte organizátory, kontaktní 

osoba Bc. Jaroslav Mikšaník, email: jaroslav.miksanik@uradprace.cz,                       

tel. 950 141 470 nebo mob. 776 607 110.  

Další služby pro vystavovatele 

Šatna  

V pravé části pavilonu A je 20. 10. 2020 od 7:00 hod do 18:00 hod k dispozici šatna 

pro vystavovatele (bezplatná, hlídaná). 

Občerstvení  

Organizátoři zajišťují občerstvení pro vystavovatele, které zahrnuje 2 láhve balené 

vody a 5 kelímků pro vystavovatele na stánek. V účastnickém poplatku je mimo jiné 

zahrnuto celodenní občerstvení pro max. 4 osoby (dopoledne káva/čaj a dezert, 

teplý oběd, odpoledne káva/čaj a dezert, během celého dne ovoce). V případě 
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požadavku celodenního občerstvení pro další osoby na stánku bude občerstvení 

zpoplatněno dle aktuálního ceníku dodavatele služeb (cca 250 Kč/osobu). 

Občerstvení bude podáváno v prostorách vedle šatny pro vystavovatele 

v uvedených časech: 

Coffee break (9.00 hod. – 11.00 hod.) 
Oběd (11.00 hod. -13.00 hod.), pro soutěžící T-PROFI i později po skončení soutěže 

Coffee break (13.00 hod. – 17.00 hod.) 
 

Dále je k dispozici automat na kávu ve foyer pavilonu A. V pavilonu A bude otevřen 
bufet s nabídkou občerstvení typu fast food a vedle pavilonu A se nachází 
restaurace s plnou nabídkou stravování. 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
Rohový stánek 2c: 3x3 m bez zázemí 
Vybavení:  

1x st�l 0,8x0,8 m 
1x ubrus 
4x židle �aloun�ná 
1x p�ívod el. energie 230 V 
6x sv�tlo bodové 
1x pult plný s policí 1x0,53x0,8 m 
1x v�šák 
1x odpadkový koš 
grafické pojednání firemního štítu 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corner stand Nr. 2c: 3x3 meters 
Stand equipment: 

1x table 0,8x0,8 m 
1x tablecloth 
4x upholstered chair 
1x electrical connection 230 V 
6x spotlight 
1x desk 1x0,53x0,8 m  
1x coat hanger 
1x waste bin 
company name pannel 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
Stánek 2a: 3x3 m bez zázemí 
Vybavení:  

1x st�l 0,8x0,8 m 
1x ubrus 
4x židle �aloun�ná 
1x p�ívod el. energie 230 V 
3x sv�tlo bodové 
1x pult plný s policí 1x0,53x0,8  
1x v�šák 
1x odpadkový koš 
grafické pojednání firemního štítu 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Stand Nr. 2a: 3x3 meters 
Stand equipment: 

1x table 0,8x0,8 m 
1x tablecloth 
4x upholstered chair 
1x electrical connection 230 V 
3x spotlight 
1x desk 1x0,53x0,8 m 
1x coat hanger 
1x waste bin 
company name pannel 

 


