
LYCONET DAY 5.10.2019 
INFORMÁCIE K EVENTU 

 
Dátum a miesto eventu 
Sobota 5. október 2019, Hotel NH Bratislava Gate One, Ambrušova 7, 821 04 Bratislava. 
 
Časovanie eventu 
Registrácia prebieha od 12:30 hod.  
Začiatok eventu od 14:00 hod. 
Predpokladaný koniec eventu o 18:45 hod 
 
Organizátor 
MONARD EVENTS s.r.o., www.monardevents.com 
 
Predaj vstupeniek 
Vstupenky na tento event sú predávané cez portál MONARD EVENTS (www.monardevents.com) vo dvoch formátoch: Tlačené vstupenky a PDF 
vstupenky. 
 
On-line prihlásenie na event - aktivácia vstupeniek 
Každý účastník sa prihlasuje na event vlastným menom a kontaktnými údajmi. On-line prihlasovanie prebieha cez portál MONARD EVENTS 
(www.monardevents.com) na stránke tohto eventu cez voľbu On-line prihlasovanie – Aktivácia vstupeniek. 
 
Registrácia na mieste eventu 
Na event je prihlásených cca 500 účastníkov. 
Registrácia priamo na mieste eventu bude prebiehať v sobotu od 12:30 vo vstupnej hale hotela ešte pred konferenčnou sálou. Tlačené originálne vstupenky 
je potrebné osobne ukázať priamo pri registrácii, elektronické PDF vstupenky môžete mať vytlačené, ale stačí ich ukázať aj vo vašom mobile. Pokiaľ 
potrebujete riešiť niečo ohľadne vašej vstupenky, kontaktujte, prosím našu zákaznícku podporu na eventy@monardevents.com alebo telefonicky na čísle 
+421 905 935 552. 
Upozorňujeme: Veľmi odporúčame prísť už okolo 13:00 a hneď sa registrovať. Sme pripravení na veľký počet účastníkov, no registračné miesta majú 
svoju kapacitu. Do hotelovej kongresovej sály sa vstupuje cez jedno hotelové schodište a jeden vstup. Upozorňujeme, že ak sa nestihnú niektorí účastníci 
dostať načas do sály, budú podľa aktuálnej situácie a pokynov usporiadateľa usadení v zadnej časti sály.  
 
Vstup do miestnosti eventu 
Vstup do sály bude cca od 13:20 hod. Sála sa nachádza na 2. poschodí hotela. Sedenie v sále je voľné. Kto príde skôr, má výhodu a môže si vybrať 
vhodnejšie miesto, prípadne sedieť so svojim tímom. Účastník môže v sále rezervovať miesto maximálne pre jedného ďalšieho účastníka eventu. 
 
Dodržiavanie časového harmonogramu 
Kto príde neskoro na začiatok eventu alebo z prestávky, môže byť na pokyn organizátora požiadaný, aby nerušil a počkal vonku pred sálou až do 
nasledujúcej hodiny eventu. Prosíme o pochopenie tohto pravidla s úctou k tým ľuďom, ktorí prichádzajú načas. 
 
Dress Code eventu 
Business Formal (vzhľadom na kultúru značky Lyconet, je to bez kravaty). 
Pánom odporúčame business kombináciu - oblek alebo sako s konfekčnými nohavicami, košeľu bez kravaty a určite konfekčné topánky a opasok. 
Dámy budú iste ozdobou tohto business eventu v elegantných šatách, kostýme alebo v kombinácii nohavíc či sukne s topom a samozrejme s lodičkami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografovanie a video záznamy 
Z dôvodu autorských práv je počas tohto eventu zakázané robiť fotografie a video záznamy z obsahu prezentácií. Dokumentačné fotografie ostatných 
priestorov a spoločné fotografie s ľuďmi pre vlastnú potrebu je povolené. 
 
Občerstvenie pre účastníkov eventu 
Cez prestávku (Coffee Break) bude na prízemí vo vstupnej hale a v reštaurácii k dispozícii voda, káva, čaj, drobné občerstvenie. Nie je povolené nosiť si z 
Coffee Break nápoje a občerstvenie so sebou do sály. Event začína tesne poobede, na mieste sú možnosti stravovania veľmi obmedzené. Odporúčame 
sa pred eventom najesť v blízkom Nákupnom centre AVION. 
 
Parkovanie 
Parkovanie pre účastníkov nie je zabezpečené v cene vstupenky. Odporúčame parkovať v Nákupom centre AVION, parkovanie je tam zadarmo. Nákupné 
centrum AVION je vzdialené od hotela cca 7 min. pešo.  
 
Spracovanie osobných údajov 
Z titulu predaja vstupeniek a informovania účastníkov sú Vaše osobné údaje spracovávané v zmysle aktuálnej legislatívy a Podmienok ochrany osobných 
údajov. 
 
Prajeme vám, aby tento event mal pre vás úžitok a hodnotu, aby vás inšpiroval k vytvoreniu vlastného životného štýlu po akom túžite. 
Tešíme sa, že vás budeme môcť s celým našim tímom privítať. 
 
Tím MONARD EVENTS 


