Povolené doklady

Hospodárska činnosť

PREHĽAD PREUKAZU ODBORNÉHO NÁVŠTEVNÍKA

Špecializovaný obchod – služby – Výrobca / Dodávateľ

Bezpečnostné orgány

Ostatné: spolky, úrady, ostatné odborné orgány

Špecializovaný obchod, Výrobca/Dodávateľ zbraní, munície, poľovníckeho a outdoorového oblečenia, nožov, optiky,
lukostreleckej výstroje, bezpečnostných potrieb, bezpečnostnej výstroje, outdoorových potrieb, potrieb na kemping,
príslušenstva pre športové poľovníctvo a streľbu, darčekových predmetov ako trofejí a pohárov
Služby: strážna a bezpečnostná služba, airsoft, paintball

Polícia, colníci, súdy, vojsko

Zväzy a spolky športovej streľby, športového poľovníctva alebo podobné
Lesný úrad, stavebný úrad alebo podobné Znalci

Prednosta / predseda /
vedúci úradu

Majiteľ

Pracovník

Učeň

Živnostenský list /
výpis z obchodného
registra
--> Meno majiteľa musí
byť jasne spoznateľné

Písomné potvrdenie o pracovnom pomere*,
k tomu patria:

18 rokov alebo starší: písomné
potvrdenie, pozri vľavo
16 - 18 rokov: je nutné predložiť
zmluvu o učňovskom pomere*.Okrem
toho musí byť učeň sprevádzaný
dospelou osobou

- vyúčtovanie mzdy (dôverné informácie sa
môžu vyčierniť)
alebo
- pracovná zmluva* (dôverné informácie sa
môžu vyčierniť)
alebo
- list zamestnávateľa*na firemnom papieri, že
menovaná osoba je pracovníkom, jej funkcia
v podniku, dôvod návštevy/úloha

Platný
služobný preukaz /
preukaz príslušníka armády

Písomné potvrdenie
spolku/úradu/orgánu,
z ktorého jasne vyplýva
meno a funkcia vedúceho/
vedúcej

Pracovník / člen
Návšteva IWA OutdoorClassics
nie je plánovaná

Vo veku menej ako 16 rokov nie je
návšteva možná!

*Zamestnávateľ/firma musí patriť k niektorej z vyššie
uvedených hospodárskych oblastí

Uplatnenie poukážky je možné.
GutscheinZakúpenie
Einlösung
vstupenky
nicht möglich
je možné (www.iwa.info/ticket)
Pozvánka od vystavovateľa:
V prípade, že nemôžete predložiť žiadny z vyššie uvedených dokladov o Vašej príslušnosti k odvetviu, tak je možný preukaz na základe pozvánky od vystavovateľa. Z pozvánky musí byť jasné meno pozvanej osoby. Myslite prosím na to,
že potom nie je možné použitie vstupnej poukážky alebo E kódu a návšteva teda nie je bezplatná.

Upozornenia

Uplatnenie poukážky nie jeGutscheinmožné. Zakúpenie
Einlösung
vstupenky
nicht möglich
je možné (www.iwa.info/ticket)
• Bez písomného preukázania príslušnosti k odvetviu nie je návšteva možná!
• Do Norimbergu príďte prosím pripravení. Priamo na mieste nie je možné na liste papiera ručne vystaviť
nejaký dokument!
• Napriek dlhej ceste, merajúcej niekoľko stoviek kilometrov, nie je možné robiť výnimky!
• Návšteva je možná až od 18 rokov. Výnimka: od 16 rokov pre učňov s potvrdením, pozri vyššie „Učni“

Zakúpenie vstupenky a uplatnenie poukážky na www.iwa.info/ticket

• Ústne potvrdenie o tom, že je niekto pracovníkom, nepostačuje!
• Predchádzajúce návštevy veľtrhu neoprávňujú automaticky na opätovnú návštevu veľtrhu!
• Tomu, kto si zadováži prístup na základe falošných údajov, by mohol hroziť trest za porušenie
domovej slobody podľa § 123 Trestného zákonníka, napr. falošné potvrdenie
zamestnaneckého pomeru.

