
Výstava regionálních produktů v Jablonci nad Nisou 
 

Místo konání: areál Eurocentra v Jablonci nad Nisou, Výstavní pavilon, Jiráskova 9 

Termín konání:                                  1. - 2. 4. 2022 

Výstavba expozic (realizováno 

vystavovateli) čtvrtek 31.3.  8:00 - 18:00 
pátek      1.4.  6:00 - 9:30  
Na místo Vaší expozice Vás uvede informační služba, kterou najdete vedle recepce, 

tel: 724 613 025, 774 225 527.  

Parkování: Před areálem Eurocentra je dovoleno parkovat pouze po dobu nezbytně nutnou 

pro návoz, vyložení a naložení materiálu. Po dobu konání akce mohou 

vystavovatelé parkovat za poplatek 200 Kč na Horním náměstí, které se nachází 

nedaleko Eurocentra. Parkovací kartu si vystavovatelé vyzvednou u informační 

služby (1 kus na vystavovatele) 

Likvidace expozic: sobota 2.4. 13:00 - 18:00 hodin 

Demontáž expozic před ukončením akce není povolena! 

Po stanoveném termínu nebude možné skladovat výstavnický materiál v prostorách 

Eurocentra. V případě nutnosti lze expozici demontovat v pondělí 4.4. od 8:00 - 

12:00 ( po dohodě s organizátorem) 

Slavnostní zahájení: pátek 1.4.2022 v 10:00 v areálu Eurocentra 

Otevírací doba pro veřejnost: 
pátek       1.4.    10:00 - 18:00 hodin  

sobota     2.4.      9:00 - 13:00 hodin 

Otevírací doba pro 

vystavovatele: 
čtvrtek 31.3.  8:00 - 18:00 hodin  

pátek 1.4.       6:00 - 18:30 hodin  

sobota 2.4.     8:00 - 18:00 hodin 

Občerstvení: Pro každého vystavovatele bude zajištěno malé občerstvení 

 
Soutěž                                                 Výrobky do soutěže O nejlepší regionální produkt, suvenýr a potravinu je nutné 

předat pořadateli v pátek do 9h, pozdější žádosti o zařazení do soutěže  nebude 
možné vyhovět. Zapůjčené výrobky se vracejí. Slavnostní vyhlášení vítězů a 
předání cen proběhne v pátek od 16:30h na Velkém sále Eurocentra před 
vystoupením písničkáře Michala Horáka. 

 
Důležité upozornění: Akce se bude řídit aktuálními protiepidemiologickými opatřeními.           

                                                              Účastí na akci souhlasíte s pořizováním obrazové a zvukové dokumentace.                                                         
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