Szanowni Państwo,
W związku z udziałem Państwa firmy w Targach na Wodzie „Wiatr i Woda Gdynia 2019”
organizowanych w dniach 18-21 lipca 2019, przesyłamy informacje dotyczące organizacji pracy
podczas Targów.
Informujemy, że identyfikatory dla Wystawców będzie można odebrać w dniach 17 i 18 lipca 2019
w Biurze Targów (hala namiotowa w Marinie Gdynia- Al. Jana Pawła II 13A).
Organizacja Pracy na Targach:
Montaż stoisk z własną zabudową
· 17 lipca w godz.: 9.00 - 20.00 (środa)
Przekazanie stoisk z zamówioną zabudową standardową
· 17 lipca w godz.: 12.00 - 19.00 (środa)
Demontaż stoisk – ekspozycji targowej
· 21 lipca w godz.: 16.30 - 21.00 (niedziela)
W związku z Volvo Gdynia Sailing Days uprzejmie informujemy, że miejsca cumownicze
oraz powierzchnia na lądzie muszą zostać zwolnione w niedzielę 21.07.2019 do godziny
23:59.
Godziny otwarcia Targów dla Wystawców
·
·
·
·

18 lipca w godz.: 9:30 - 18:30 (czwartek)
19 lipca w godz.: 10.30 -18.30 (piątek)
20 lipca w godz.: 10:30 –18:30 (sobota)
21 lipca w godz.: 10:30 –21:00 (niedziela)

Godziny otwarcia Targów dla Zwiedzających
·
·
·
·

18 lipca w godz.: 11.00 -18.00 (czwartek)
19 lipca w godz. 11.00 - 18.00 (piątek)
20 lipca w godz. 11.00 - 18.00 (sobota)
21 lipca w godz.: 11:00 – 16:00 (niedziela)

Cumowanie jednostek
· 16 lipca (wtorek) w godz. 12:00-19:00
· 17 lipca (środa) w godz. 10:00-19:00
· 18 lipca (czwartek) w godz. 9:00-10:30
Przy wpłynięciu do mariny prosimy kontaktować się z bosmanatem na kanale 12 informując o tym,
że jacht będzie prezentowany na targach. Po kontakcie radiowym otrzymają Państwo dalsze

instrukcje od bosmana oraz niezbędną pomoc/asystę – o ile będzie potrzebna- w cumowaniu.
Kontakt telefoniczny do bosmana Mariny Gdynia - Piotr Bielski: 606 414 407
Miejsce cumownicze należy zwolnić w niedzielę, do końca dnia.
W związku z Volvo Gdynia Sailing Days uprzejmie informujemy, że miejsca cumownicze
oraz powierzchnia na lądzie muszą zostać zwolnione w niedzielę 21.07.2019 do godziny
23:59.
UWAGA!!! Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem Organizatora celem
umówienia się na konkretną godzinę przyjazdu łodzi. Prosimy także o podanie informacji,
czy jednostka pływająca przywieziona zostanie lądem, czy też przypłynie wodą.
Rozładunek łodzi dźwigiem możliwy będzie w Marinie w okolicach stacji Lotos (na mapce miejsce
to oznaczone jest czerwonym kolorem). Wystawca może zamówić dowolny i najlepszy dla siebie
dźwig – Organizator nie narzuca żadnej wyłączności w tym zakresie. W ubiegłym roku najwięcej
Wystawców skorzystało z usług firmy: USŁUGI DŹWIGOWE Szczypior Edmund: 501 985 144
(http://zurawedi.pl ). Bardzo prosimy o to, by rozładunek był we wspomnianym miejscu koło stacji
Lotos (nie na terenie targowym!!!)
UWAGA!!! Dźwig stacjonarny Mariny (udźwig do 2 t.) dostępny będzie tylko w poniedziałek 15
lipca w godz. 10:00 – 18:00 oraz we wtorek 16 lipca w godz. 9:00 – 11:00. W późniejszym terminie
nie będzie możliwości skorzystania z tego dźwigu ze względu na zablokowany dostęp do niego
zbudowanymi stoiskami targowymi. Dźwig będzie zastawiony także po targach.
Parking dla Wystawców w dniach 16 - 21 lipca – auta osobowe / dostawcze / lawety
Auta osobowe, dostawcze oraz lawety – Parking Batory (około 1km od Mariny) tel. kontaktowy
513 370 062, e-mail: info@parkingbatory.pl (koszt: 4zł / 1h, max cena za dzień 30zł - system
po naliczeniu 30 zł przestaje naliczać kolejne opłaty w danym dniu i rozpoczyna naliczanie od
północy)
(patrz mapka poniżej)

Płatność za parking: gotówką przy wyjeździe. Firmy, które będą potrzebowały fakturę
proszone są o kontakt z pracownikiem lub zarządcą Parkingu z wyprzedzeniem.

Organizator nie dysponuje żadnymi miejscami parkingowymi na terenie Mariny.
Biuro Targów
·
·
·
·
·

17 lipca w godz.: 9.00 - 20:00 (środa)
18 lipca w godz.: 9:00 - 18:30 (czwartek)
19 lipca w godz.: 10.30 -18.30 (piątek)
20 lipca w godz.: 10:30 –18:30 (sobota)
21 lipca w godz.: 10:30 –19:00 (niedziela)

Uroczyste otwarcie Targów
Uroczyste otwarcie Targów odbędzie się 18 lipca (czwartek) o godzinie 13.00 w Klubie Wystawcy.
Klub Wystawcy
Do wyłącznej dyspozycji Wystawców oraz ich gości. W Klubie jest miejsce, gdzie można się
spotkać i spokojnie porozmawiać. Dostępne są tam w sprzedaży m.in. kawa, herbata, soki,
napoje, alkohole. Czynny w godzinach otwarcia Targów.
UWAGA: Przypominamy o konieczności uregulowania wszystkich należności przed
Targami.
Prosimy o okazanie potwierdzenia wpłaty w Biurze Targów w momencie rejestracji na Targach.
Numer konta: 91 1240 6074 1111 0000 4997 5334 Bank Pekao S.A.
Życzymy Państwu udanych Targów i do zobaczenia w Gdyni.
Dział Organizacji Targów Wiatr i Woda
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