Koncepce

Den Zemědělce/Kámen 2019
celostátní (kontraktační) výstava a předvádění
zemědělské techniky

Termín konání: 11.–12. 9. 2019
Den Zemědělce - Kámen 2019
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Program: Den Zemědělce 2019
Navážení techniky a příprava expozic: 9. 9. a 10. 9. 2019 (pondělí – úterý)
Středa 11. 9. 2019
9.00: Zahájení – polní snídaně
10.00–11.00: Zpracování půdy
11.00–12.30: Sklízecí mlátičky
cca 12.30: Tombola – v místě a v čase po předvedení sklízecích mlátiček
12.30–16.00: Výstava a individuální ukázky strojů
Čtvrtek 12. 9. 2019
9.00: Zahájení – polní snídaně
10.00–11.00: Sklizeň silážní kukuřice
11.00–12.30: Žací stroje
cca 12.30: Tombola – v místě a v čase po předvedení žacích strojů
12.30–16.00: Výstava a individuální ukázky strojů

Odvoz techniky a úklid expozic: 12. 9. od 16.30 hodin a 13. 9. 2019 (středa – čtvrtek)

Den Zemědělce - Kámen 2019
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Den Zemědělce – plodinová skladba
a předvádění techniky
Kukuřice

Pícnina

200 x 400 m

300 x 400 m
(včetně
seřizování)

(včetně
seřizování)

Ostatní

Expozice členů SDZT

Ostatní

Expozice členů SDZT

Ostatní

Zpracování půdy
350 x 400 m
(včetně seřizování)

Sklizeň obilovin
400 x 400 m
(včetně seřizování)
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Program: Den Zemědělce 2019
Středa 11. 9. 2019
9.00: Zahájení
10.00–11.00: Zpracování půdy
-

pozemek: strniště nebo podmítka podle záběru přihlášených strojů
předváděné stroje: sečka (do podmítky), bezorebná sečka (do strniště), podmítač,
kypřič, pluh
1 vystavovatel 1 stroj
1 stroj od jedné značky, přednost v předvedení má importér nebo jím pověřený
prodejce

Očekávané značky: Agrisem, Amazone, Bednar FMT, Dal-Bo, Farmet, Gregoire-Besson,
Horsch, John Deere, Kerner, Kinze, Köckerling, Kverneland, Kuhn, Lemken, Opall Agri,
Quiogne, Sky, SMS, Pöttinger, Väderstad.
Očekávaný počet: cca 18 - 20 značek
Čas na předvedení: cca 5 minut
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Program: Den Zemědělce 2019
Středa 11. 9. 2019
9.00: Zahájení
11.00 – 12.30: Sklizeň obilovin

-

-

pozemek: pšenice jarní (Selgen, odrůda XXXX)
úvod: na závěr ukázka historické sklízecí mlátičky, cca 2 kusy, možnost zapojení
vystavovatelů
předváděné stroje: 2x sklízení mlátička od jedné značky, jízda za sebou v odstupu
cca 20 m, abecední pořadí značek
bez doprovodu, vyprazdňování zrna až po dojetí
1 vystavovatel 2 stroje
sláma do řádků (prašnost)
max. 2 stroje od jedné značky, přednost v předvedení má importér nebo jím pověřený
prodejce

Očekávané značky: Case, Claas, Deutz-Fahr, Fendt, Gomselmaš, John Deere, New
Holland, Massey Ferguson, Sampo, Rostselmaš
Očekávaný počet: cca 10 značek, cca 15 strojů
Čas na předvedení: cca 9 minut na jednu značku (1 nebo 2 stroje)
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Den Zemědělce – plodinová skladba
a předvádění techniky

Expozice členů SDZT

Expozice členů SDZT

Zpracování půdy
300 x 400 m
(včetně seřizování)

50
m

Sklizeň obilovin
500 x 400 m
(včetně seřizování)

Směr

Směr

předvádění

předvádění
Pohyb lidí
Zpracování půdy

Pohyb lidí
Sklízecí mlátičky

Začít od travnaté plochy, mlátičky se předvádějí cestou zpět
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Program: Den Zemědělce 2019
Čtvrtek 12. 9. 2019
9.00: Zahájení
10.00–11.00: Sklizeň silážní kukuřice
-

-

pozemek: porost silážní kukuřice
předváděné stroje: samojízdné nebo tažené řezačky a odvozní souprava (po 10 m
nasype řezačka na zem vzorek k posouzení)
1 vystavovatel 1 stroj
1 stroj od jedné značky, přednost v předvedení má importér nebo jím pověřený
prodejce
vyhlášená velikost řezanky 2 – 3 cm, každý nasype vzorek k posouzení

Očekávané značky: Claas, Fendt, Gomselmaš, John Deere, Krone, New Holland
Očekávaný počet: cca 6 značek, 6 strojů
Čas na předvedení: cca 9 minut
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Program: Den Zemědělce 2019
Čtvrtek 12. 9. 2019
9.00: Zahájení
11.00 –12.30: Žací stroje
-

pozemek: jílek (jednoletý)
úvod: ukázka historického žacího stroje nebo koňský potah
předváděné stroje: traktor v kombinaci s žací technikou, abecední pořadí značek
žacích strojů
1 vystavovatel 1 stroj
1 stroj od jedné značky, přednost v předvedení má importér nebo jím pověřený
prodejce

Očekávané značky: Claas, Deutz-Fahr, Elho, Fella, John Deere, Krone, Kverneland,
Kuhn, Lelly, McHalle, Pöttinger, Ravak, Samasz, Sip.
Očekávaný počet: 10 - 13 značek
Čas na předvedení: cca 7 minut
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Den Zemědělce – plodinová skladba
a předvádění techniky
Směr

Směr

předvádění

předvádění

Pohyb lidí
Kukuřice

Pohyb lidí
Žací stroje

Ostatní

Expozice členů SDZT

Expozice členů SDZT
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Výstavní plochy

C

Expozice
C, D, E

Expozice
C, D, E

A1
A2

A1
A2

B1
B2

A1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

Tribuna

B1

B1

A1

A1

B1

B1

B1

B1
B2

Náměstí

A1

A1

A1

A1

A1

Zpracování půdy
300 x 400 m
(včetně seřizování)

A1

A1

A1

A1
A2

B1
B2

A1

B1
B2

A1
A2

B1

A1

Expozice
C, D, E

A1

Sklizeň obilovin
500 x 400 m
(včetně seřizování)
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Moderace a komentování předváděných strojů
Moderace:
- Pracovník Profi Press s. r. o.

Komentování předváděných strojů:
- ozvučení ploch pro společné předvádění
- komentování zástupci jednotlivých firem, a to z prostor předvádění techniky,
- spolukomentování představiteli vědy a výzkumu.
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Návštěvnický katalog: Den Zemědělce 2019
11. 9.: Zpracování půdy (1 stroj):
Logo / Druh stroje / Značka a označení / Strniště nebo podmítka / Záběr v m / Popis / Fotografie
(max. 20 znaků)
(max. 30 znaků)
11. 9.: Sklízecí mlátička (2 stroje):
Logo / Značka a označení / Záběr v m / Popis / Fotografie
(max. 20 znaků)
(max. 40 znaků)

12. 9.: Silážní kukuřice (1 stroj):
Logo / Druh stroje / Značka a označení / Záběr v m / Popis / Fotografie
(max. 20 znaků)
(max. 40 znaků)
12. 9.: Žací stroje (1 stroj):
Logo / Druh stroje / Značka a označení / Záběr v m / Popis / Fotografie
(max. 20 znaků)
(max. 40 znaků)
Firemní expozice:
Novinka:
Logo / Druh stroje / Značka a označení / Stručný popis / / Fotografie
(max. 20 znaků)
(max. 40 znaků)
Akční nabídka:
Logo / Druh stroje / Značka a označení / Akční cena nebo sleva / Popis / Fotografie
(max. 20 znaků)
(max. 40 znaků)
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Výstavní plochy a předvádění techniky
(první udávaný rozměr expozice 40 m je čelo stánku u asfaltové plochy)

Výstavní plocha A (preferována pro předvádění Zpracování půdy a Sklízecí
mlátičky)
Výstavní plocha
Rozměr m
Plocha v m2
Cena (Kč)
A1

40 x 50

2000 m2

59 500

V ceně jsou předváděné stroje po oba dny výstavy (výhodné pro předvedení 3
a více strojů, max. 5)
(v rámci expozice 40 x 50 m je možný pojezd a individuální předvádění techniky – pozemek nesmí být poškozen)

Výstavní plocha
A2

Rozměr m
40 x 50

Plocha v m2
2000 m2

Cena (Kč)
39 500

Aktivní předvádění: cena za jeden předváděný stroj 9000 Kč (výhodnější při
předvedení 1 až 2 strojů)
(v rámci expozice 40 x 50 m je možný pojezd a individuální předvádění techniky – pozemek nesmí
být poškozen)
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Výstavní plochy a předvádění techniky
(první udávaný rozměr expozice 25 m je čelo stánku u asfaltové plochy)

Výstavní plocha B (preferována pro předvádění Sklizeň kukuřice a Žací
technika)
Výstavní plocha
B1

Rozměr v m
25 x 70

Plocha v m2
1750 m2

Cena (Kč)
57 500

V ceně jsou předváděné stroje po oba dny výstavy (výhodné pro předvedení 3
a více strojů, max. 5)
(v rámci expozice 25 x 70 m je možný pojezd a individuální předvádění techniky – pozemek nesmí být poškozen)

Výstavní plocha
B2

Rozměr v m
25 x 70

Plocha v m2
1750 m2

Cena (Kč)
37 500

Aktivní předvádění: cena za jeden předváděný stroj 9000 Kč (výhodnější při
předvedení 1 až 2 strojů)
(v rámci expozice 25 x 70 m je možný pojezd a individuální předvádění techniky – pozemek nesmí být poškozen)
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Výstavní plochy a předvádění techniky
(první udávaný rozměr expozice 20 m, 10 m, 5 m je čelo stánku u asfaltové plochy)

Výstavní plocha C
Výstavní plocha
C

Rozměr v m
20 x 25

Plocha v m2
500 m2

Cena (Kč)
33 500

Aktivní předvádění: cena za jeden předváděný stroj 9000 Kč

Výstavní plocha D
Výstavní plocha
D

Rozměr v m
10 x 15

Plocha v m2
150 m2

Cena (Kč)
21 500

Aktivní předvádění: cena za jeden předváděný stroj 9000 Kč

Výstavní plocha E
Výstavní plocha
E

Rozměr v m
5 x 10

Plocha v m2
50 m2

Cena (Kč)
8 500

Aktivní předvádění: cena za jeden předváděný stroj 9000 Kč
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Výstavní plochy a předvádění techniky
Poplatek zahrnuje:
pojištění majetku a zodpovědnosti (podle pokynů pro vystavovatele)
ozvučení ploch pro společné předvádění
rampu, jeřáb a manipulační techniku pro skládání strojů
zajištění bezpečnostní agentury a ostrahu expozic a strojů
prezentaci v návštěvnickém katalogu
výrobu firemních pozvánek (elektronických nebo tištěných podle
požadavku)
- stravování pro vystavovatele
- polní snídani pro vystavovatele a návštěvníky
-
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Výstavní plochy a předvádění techniky
Jiné poplatky:

Rozvod elektrické energie
Pro výstavní plochy A, B, C bude zajištěn rozvod elektrické energie v ceně
3000 Kč na jedno přípojné místo. Na plochu D a E je instalace elektrické
přípojky dobrovolná.
Během výstavy je zakázáno používat individuální elektrocentrály.
Individuální ozvučení

Individuální ozvučení expozic zajišťuje výhradně pořadatel akce. Na základě
požadavku zabezpečí pro vystavovatele pořadatel ozvučení v odpovídající
výkonnosti, a to za poplatek 3000 Kč.
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Přihláška výstavních ploch a předvádění techniky
Jiná omezení:
- v expozicích je zakázáno používat vlastní elektrocentrály,
- v expozicích není možné používat vlastní ozvučení ani jiné zvukové
produkce mající vliv na okolní expozice – maximální výkon 5 W,
- drony mohou být předváděné jen a výhradně v rámci vlastní expozice a
tedy na vlastní zodpovědnost každého vystavovatele.
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