INFORMACE O REGISTRACI ODBORNÝCH
NÁVŠTĚVNÍKŮ
Veletrh IWA OutdoorClassics je vyhrazen výlučně odborným návštěvníkům. Proto musíte při zakoupení
vstupenky prokázat svou příslušnost k oboru jako odborný návštěvník.
Děti a mladiství mladší 18 let nemají na veletrh přístup.

Odborný návštěvník je ten, kdo vykonává obchodní činnost v následujících oborech:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zbraně, části zbraní a zpracování zbraní
lukostřelba
střelivo a přebíjení
optika
nože
oděvy
dárkové předměty
outdoorové potřeby obecně
příslušenství pro sportovní střelbu
lovecké příslušenství
vybavení pro oblast osobní ochrany a bezpečnosti ve sféře institucí
policejní orgány
armáda
ochrana osob
bezpečnostní a strážní služba
potřeby pro osobní bezpečnost
lesní úřady
odborné informace / odborná vydavatelství

Návštěvníci jako soukromé osoby nemají na veletrh přístup!
Patří k nim také lovci, sportovní střelci, členové mysliveckých a střeleckých spolků a všechny osoby, které
nevykonávají obchodní činnost v uvedených oborech.

Jakými dokumenty se prokazujete jako odborný návštěvník?
• Přihlášení živnosti: musí z něj jasně vyplývat, že firma obchoduje se zbožím
vystavovaným na veletrhu IWA OutdoorClassics.
• Výpis z obchodního rejstříku: musí být jasně patrné, že firma obchoduje se zbožím
vystavovaným na veletrhu IWA OutdoorClassics.
• Licence na obchodování se zbraněmi (žádný zbrojní průkaz!)
• Dodavatelské faktury: novějšího data, z nichž je zřejmé, že je obchodováno se zbožím, které
je vystavováno na veletrhu IWA OutdoorClassics.
• Služební průkazy / vojenské průkazy: policejních úředníků a vojáků a jiných
specializovaných orgánů, které mají oprávnění ke vstupu na výstavu
• Průkaz zaměstnance: tj. na firemním papíře vystavené potvrzení nadřízeného, ve kterém
jsou pracovníci jmenováni osobně a potvrzuje se, že tyto osoby jsou zaměstnanci firmy.
• Pracovní smlouva nebo vyúčtování platu: z nichž je zřejmý aktuální pracovní poměr v
oboru. Důvěrné informace mohou být začerněny.
• Osobní pozvánka některé vystavující firmy: Písemná, osobní pozvánka vystavující firmy.
Pozvánky, které neobsahují konkrétní jméno osoby, pro kterou jsou určeny a které může
držitel sám vyplnit, nebudou akceptovány. NOVĚ od roku 2018: Platí pouze ve spojení s
placenými vstupenkami. Pozvánky vystavovatelů se již nepovažují za doklad k
prokázání se při vyzvednutí vstupní poukázky nebo e-kódu!
• Dopis od vystavovatele není považován za doklad opravňující ke vstupu! Pro legitimování
se jsou potřebné výše uvedené dokumenty (kromě pozvánky vystavovatele).
Upozornění: Vizitky nejsou považovány za průkaz odborného návštěvníka!
Další informace najdete na www.iwa.info/tradevisitors

