
PŘEHLED DOKLADŮ PRO ODBORNÉ NÁVŠTĚVNÍKY

specializované firmy – služby
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bezpečnostní sbory ostatní: sdružení, úřady, jiné specializované orgány

Gutschein- Einlösung nicht möglich

Gutschein- Einlösung nicht möglich

Uplatnit poukaz není možné. Možnost zakoupení vstupenky (www.iwa.info/tickets).

Možnost uplatnění poukázky. Možnost zakoupení vstupenky (www.iwa.info/tickets).

specializované firmy v oblasti zbraní, střeliva, loveckého a outdoorového oblečení, nožů, optiky, lukostřelby, bezpečnostních 
pomůcek, bezpečnostního vybavení, outdoorového vybavení, campingového vybavení, loveckého příslušenství a příslušenství  

pro sportovní střelbu, dárkových předmětů, jako jsou trofeje a poháry
služby: ostraha a bezpečnostní služby, airsoft, paintball 

policie, celní správa, justice, 
armáda

majitel učeňzaměstnanec zaměstnanec / členpředstavenstvo / předseda  
sdružení / úřadu

sdružení v oblasti sportovní střelby a myslivosti apod.
lesní úřad, stavební úřad apod. soudní znalec
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živnostenský list /  
výpis z obchodního 

rejstříku
--> jméno majitele musí 

být jasně identifikovatelné

platný
služební průkaz / 
vojenská knížka

písemné potvrzení 
sdružení/úřadu/orgánu, 

na kterém je jednoznačně 
uvedeno jméno a vedoucí 

funkce

S návštěvou IWA OutdoorClassics se 
nepočítá a může být schválena pouze 

v odůvodněných případech.

K tomu je zapotřebí písemné potvrzení 
sdružení/asociace/úřadu/orgánu na 
příslušném hlavičkovém papíře, že 

uvedená osoba je pověřena návštěvou 
veletrhu, za jakým účelem / s jakým 

pověřením

písemné potvrzení o pracovním poměru*, např.:

- výplatní páska (důvěrné informace lze začernit)
nebo

- pracovní smlouva* (důvěrné informace lzezačernit)
nebo

- dopis od zaměstnavatele* na hlavičkovém papíře s 
potvrzením, že uvedená osoba je zaměstnancem,  

funkce ve firmě, důvod návštěvy / pověření

*zaměstnavatel/firma musí působit v některém z výše  
uvedených odvětví

od 18 let: písemné potvrzení,  
viz vlevo

16–17 let: musí být předložena 
učňovská knížka*, kromě toho musí 

učně doprovázet dospělý

mladší 16 let veletrh navštívit
nemohou

Nákup vstupenek a uplatnění poukázek: www.iwa.info/tickets
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Pozvánky od vystavovatelů: 
 Nemůžete-li předložit žádný z výše uvedených dokladů o příslušnosti k odvětví, je možné se legitimovat pozváním od vystavovatele. Musí na něm být uvedeno jméno osoby, která vás pozvala. Upozornění: V tomto případě nelze  

využít poukázku na vstup ani elektronický kód. Návštěva tak je zpoplatněná.

• Bez písemného dokladu o příslušnosti k odvětví není návštěva možná.
•  Prosíme Vás, abyste necestovali do Norimberku bez patřičných dokladů. Není možné na místě vystavit 

rukou psaný dopis na listu papíru.
• Výjimku nelze udělat, ani pokud přicestuje z několikasetkilometrové vzdálenosti.
•  Návštěva je možná pouze od 18 let. Výjimka: učni od 16 let s dokladem, viz výše „učeň“.

• Ústní potvrzení o spolupráci nestačí.
• Dřívější návštěvy veletrhu neopravňují automaticky k opětovné návštěvě veletrhu.
•  Tomu, kdo přístup získá na základě nepravdivých údajů (např. falešného potvrzení o pracovním  

poměru), hrozí postih za porušení domovní svobody podle § 123 německého trestního  
zákoníku (StGB).


